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1 INLEIDING 

1.1 Vraagstelling 

De gemeente Teylingen wil inzicht krijgen in de juridische en financiële mogelijkheden voor en 

consequenties van het oprichten van een maatschappij met als doelstelling: het aanjagen en 

implementeren van duurzame initiatieven in de gemeente Teylingen, uitgaande van de richting 

die is beschreven in het op 26 januari 2017 ondertekende initiatiefvoorstel.1 De vraagtelling 

werd begeleid met een lijst van 14 onderzoeksvragen vanuit de gemeente Teylingen.  

 

Tijdens het onderzoek is benadrukt dat er een antwoord per individuele onderzoeksvraag 

gewenst werd. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. 

1.2 Onderzoeksaanpak 

CREM en Squarewise hebben op 1 juni 2017 een projectvoorstel ingediend waarin beschreven 

staat hoe de hoofdvraag en onderliggende onderzoeksvragen van antwoord zouden worden 

voorzien. In een aantal iteraties, met tussentijdse overlegmomenten met project- en 

klankbordgroep en een externe juridische en financiële toets, zou de juiste samenstelling van 

de vier elementen afgebeeld als driehoek in figuur 1 ontwikkeld worden. Een meer 

gedetailleerde uitleg over de onderzoeksaanpak is beschreven in bijlage 2.  

 

 

Figuur 1: Facetten van het onderzoek 

  

 

 

1  Initiatiefvoorstel Trilokaal, D66, PvdA, CU en CDA, 26 januari 2017. 
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1.3 Leeswijzer 

In dit haalbaarheidsonderzoek wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende onderwerpen: 

 

• In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de kaders voor de DMT bij de start van het onderzoek en 

een reflectie daarop. Daarnaast wordt de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek 

gepresenteerd. 

• Hoofdstuk 3 beschrijft de bouwstenen van het voorkeursscenario waarbij activiteiten, 

haalbaarheid, financiële factoren en juridische vorm worden behandeld. Het hoofdstuk sluit 

af met enkele overwegingen ten aanzien van mogelijke alternatieven voor de DMT. 

 

In de bijlagen staan onderbouwingen en toelichtingen op aannames en conclusies in het 

hoofdrapport. Ook is hierin een lijst met de onderzoeksvragen en antwoorden daarop 

opgenomen (bijlage 1). 
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2 DUURZAAMHEID MAATSCHAPPIJ TEYLINGEN 

2.1 Kaders voor DMT bij start haalbaarheidsonderzoek 

Om in het onderzoek antwoord te geven over de haalbaarheid van DMT binnen de 

meegegeven kaders, wordt in deze paragraaf een beschrijving gegeven van die kaders. 

2.1.1 Doelstelling 

De raad van de gemeente Teylingen is van mening dat er breder binnen de gemeente 

Teylingen aandacht moet komen voor het verlangen van de landelijke overheid om duurzame 

energie en milieuvriendelijke alternatieven te stimuleren. Dit heeft ertoe bijgedragen dat een 

motie is ingediend bij de raad van de gemeente Teylingen om de oprichting van een 

Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (‘DMT’) te onderzoeken. In de motie wordt de DMT 

beschreven als een intermediair die innovatieve initiatieven kan aanjagen die stuk lopen op het 

gebrek aan financiële draagkracht, projectvoering en kennis over vergunningen/ subsidies. Een 

organisatie die erin voorziet om revolutionaire ideeën van inwoners en bedrijven daadwerkelijk 

te realiseren. DMT opereert dan als een brug tussen duurzaamheidsinitiatieven uit de 

gemeenschap en de gemeente om samen te streven “naar een groene, energiezuinige en 

vooral inventieve gemeente waarin burgers, bedrijven en de gemeente samenwerken om van 

Teylingen de best mogelijke plaats te maken om te wonen en te werken” 2. Daarnaast kan DMT 

een belangrijke rol spelen in het uitvoeren van de acties uit de duurzaamheidsagenda.3 4  

 

In de bijlage bij het initiatiefvoorstel over DMT d.d. 12 november 2016 wordt benadrukt dat DMT 

primair is gericht op het ondersteunen van de gemeente, de burgers en de ondernemers in 

Teylingen, om de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente te kunnen verwezenlijken. Ook 

wordt aangegeven dat het belangrijk is dat DMT obstakels wegneemt en laagdrempelig is, 

zodat duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente beter tot wasdom kunnen komen. Zo kan DMT 

een sterke bijdrage leveren aan het duurzaamheidsimago van de gehele gemeente en profiteert 

de gemeente zelf ook weer van de opgedane kennis uit burgerinitiatieven en ideeën.5 

 

Op basis van bovengenoemde documenten is een schematische weergave van de context van 

DMT gemaakt (zie figuur 2). De weergave in deze afbeelding werd door alle klankbordleden 

onderschreven. Alleen over het stimuleren van de lokale economie verschilden de meningen of 

dit daadwerkelijk een doel moest zijn, of een prettig bijeffect. 

 

 

2  Bijlage DMT initiatiefvoorstel (12-11-2016). 
3  Initiatiefvoorstel Trilokaal, D66, PvdA, CU en CDA, 26 januari 2017. 
4  Bijlage DMT initiatiefvoorstel (12-11-2016). 
5  Bijlage DMT initiatiefvoorstel (12-11-2016). 
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Figuur 2: Context Duurzaamheid Maatschappij Teylingen 

 

2.1.2 Randvoorwaarden 

In de motie6 zijn enkele randvoorwaarden genoemd waaraan de nieuwe entiteit moet voldoen: 

 

1. De uitvoering dient te liggen bij een gedreven (externe) organisatie zonder winstoogmerk, 

waarbij de gemeente Teylingen voldoende invloed uit kan oefenen op de te maken keuzes 

voor de uit te voeren initiatieven. 

2. De economie aanjagen in de gemeente Teylingen, door participatie van lokale bedrijven en 

ondersteuning bij de uitvoering van initiatieven. 

3. Het ontwikkelen van “innovatieve” duurzame en/of milieuvriendelijke initiatieven. 

4. Het betrekken van alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gebieden in 

Teylingen, bij het ontwikkelen van ideeën en participatie bij de realisatie van ontwikkelde 

initiatieven. 

5. Alle geselecteerde duurzaamheidsinitiatieven dienen onder aansturing van één organisatie 

uitgevoerd te worden. Derhalve dient de uitvoering van de duurzaamheidsagenda en de 

duurzaamheidslening, inclusief middelen, ondergebracht te worden in de nieuw op te richten 

organisatie. 

6. Indien succesvol, bekijken of dit in regionaal verband verder ontwikkeld kan worden. 

7. Bemiddeling tussen traditionele en alternatieve geldverstrekkers en initiatiefnemers. 

 
  

 

 

6  Initiatiefvoorstel Trilokaal, D66, PvdA, CU en CDA, 26 januari 2017. 
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2.1.3 Type activiteiten 

In de motie7 worden ook enkele voorbeelden van mogelijke uitvoeringstaken vermeld: 

 

a. Het uitvoeren van de huidige duurzaamheidsagenda van de gemeente Teylingen.  

b. Snel internet in geheel Teylingen, bijvoorbeeld door glasvezel of openbare highspeed WIFI-

verbindingen aan te leggen in plaats van de huidige koperen kabels. 

c. Inwoners en bedrijven in het buitengebied enthousiasmeren om mee te werken aan 

alternatieve energievoorzieningen zoals zonnecollectoren, windmolens etc. 

Energieopwekking vlak bij de verbruiker bespaart kosten en middelen omdat er geen zware 

transportkabels en dure centrales nodig zijn.  

d. Aanmoedigen en inrichten van coöperaties voor de realisatie van duurzame maatregelen in 

een buurt/wijk/straat (denk aan zonnepanelen, windmolens, gebouwisolatie 

bodemwarmtewinning etc.) op basis van een lening die terugbetaald wordt doormiddel van 

de besparing op de energienota. Energieopwekking vlakbij de verbruiker bespaart kosten 

omdat er geen zware transportkabels en dure centrales nodig zijn.  

e. Adviseursrol bij nieuwbouwprojecten tot het ontwikkelen van zo veel mogelijk energie 

neutrale gebouwen.  

f. Aanjagen tot het aanleggen van gecombineerde buizenstelsels (voor bv. riool, elektra, 

glasvezel, kabel, gas etc.), zodat werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder dat 

voor iedere aanpassing de infrastructuur wegen behoeven te worden opgebroken. Het 

opbreken van wegen levert veel uitstoot op door grondverzetmachines en het omrijden van 

verkeer.  

g. Intensiveren van de aandacht voor de aanleg van duurzame straatverlichting in het 

buitengebied met gerichte verlichting zodat de lichtvervuiling en het energieverbruik tot een 

minimum wordt beperkt, maar de veiligheid in het buitengebied wordt verhoogd. 

2.1.4 Financiering 

Over de financiering van DMT wordt in het Raadsvoorstel8 gezegd: “Wij zijn van mening dat de 

gemeente Teylingen voldoende financiële middelen, bijvoorbeeld middels een 

bestemmingsreserve, in kan zetten als opstartkapitaal om dit te bewerkstelligen, zonder dat dit 

ten laste komt van de huidige meerjarenbegroting.”  

 

Aangezien de eerstgenoemde activiteit voor DMT in het initiatiefvoorstel het uitvoeren van de 

huidige duurzaamheidsagenda van de gemeente Teylingen is, is ook gekeken naar de 

middelen die ter beschikking staan voor het uitvoeren van de maatregelen in het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente9. Het blijkt dat de meeste acties uit de 

duurzaamheidsagenda opgepakt worden in de reguliere taken van diverse afdelingen. Verder 

staat er in het voorstel van 23 augustus 2016 voor het vaststellen van het 

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2018: “Het grootste deel van de 

duurzaamheidsmaatregelen die de gemeente zelf neemt, wordt binnen de betreffende projecten 

gefinancierd. Het budget van duurzaamheid wordt vooral gebruikt om de duurzaamheidsagenda 

uit te voeren. Het huidige budget van 60.000 Euro is daarvoor niet voldoende. Om de gewenste 

acties uit de duurzaamheidsagenda te realiseren, is aanvullend budget nodig. […]   

 

 

7  Initiatiefvoorstel Trilokaal, D66, PvdA, CU en CDA, 26 januari 2017. 
8  Raadsvoorstel 26 januari 2017. 
9  Voorstel 23 augustus 2016 – Vaststellen Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2018; vastgesteld op 

30 augustus 2016. 
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Met dit voorstel […] wordt voor 2016 aanvullend budget beschikbaar gesteld. […] Voor 2017 en 

2018 is een extra budget van 50.000 Euro per jaar aangemeld in de kadernota. Dit wordt 

opgenomen in de betreffende begrotingen.” […] Tenslotte staat in de bij het voorstel 

aangehechte duurzaamheidsagenda vermeld: Daar waar extra geld nodig is voor het uitvoeren 

van duurzaamheidsprojecten, kan een beroep worden gedaan op de algemene reserve.10 

2.2 Reflectie op kaders 

Om tot een goede inschatting te komen van de haalbaarheid van een externe aanjager van 

duurzaamheid en vervolgens hiervoor de juridische en financiële kaders te schetsen, is een 

gedetailleerd begrip van de wensen van de gemeente noodzakelijk. Daarom zijn met de 

klankbordleden interviews gehouden en zijn aan de projectgroepleden11 keuzes voorgelegd (zie 

bijlage 2) om helder te krijgen welk belang de DMT zou moeten dienen en wat de 

achterliggende redenen waren voor enkele van de genoemde activiteiten en randvoorwaarden. 

De onderstaande kaders zijn daarmee van nuance voorzien. 

2.2.1 Scope van DMT 

Voor het opstellen van een strategische activiteitenportfolio voor de DMT is verduidelijking 

gevraagd over de scope van de DMT. Deze wordt gezien als aanjager van duurzaamheid, maar 

wat is duurzaamheid? Tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep op 10 juli 2017 werd in 

elk geval duidelijk dat alleen de opwek van duurzame energie onvoldoende was. Ook 

circulariteit, maatschappelijk verantwoord innoveren, vergroening, afvalscheiding en sociale 

duurzaamheid werden expliciet binnen de ‘scope’ genoemd. 

 

De activiteiten genoemd in het initiatiefvoorstel bleken al een verfijningsslag ondergaan te 

hebben. Daar waar de genoemde activiteiten niet direct ‘duurzaam’ leken te zijn, moest gelezen 

worden dat hierin gezocht werd naar een combinatie met een duurzaam project zodat elk 

project duurzaamheidselementen in zich heeft. Het aanleggen van snel internet (activiteit b. in 

paragraaf 2.1.3) kan wellicht gecombineerd worden met het plaatsen van PV-panelen in het 

buitengebied en ook gecombineerde buizenstelsels (activiteit f.) kunnen gelezen wordt als 

aandachtspunt als de uitvoering van de projecten aanpassingen aan infrastructuur vereisten.  

 

Tenslotte is op 10 juli 2017 aan de klankbordgroep om verheldering gevraagd ten aanzien van 

activiteit a.; het overbrengen van de duurzaamheidsagenda van de gemeente naar de DMT. 

Men was het er snel over eens dat daar waar activiteiten intern ondergebracht konden worden, 

het niet de bedoeling was deze over te dragen aan de DMT. Men kon zich vinden in de 

uitspraak ‘daar waar de uitvoering van een project genoemd in het uitvoeringsprogramma 

duurzaamheid de betrokkenheid van meerdere stakeholdergroepen uit de gemeente vraagt, 

dan is het de intentie deze projecten over te dragen aan de DMT’. 12 

 

 

10  Duurzaamheidsagenda Teylingen 2016-2018: Teylingen bouwt aan waarde, januari 2016. 
11  Klankbordgroep op 16 juni 2016 (Jos Augustines, Rob de Mooij, Sabine Mulder en Daniëlle Otsen; vanuit 

projectteam: Elvie Kromwijk, Jolanda van Schaick en Leonie van der Steen); individuele interviews met Arno van 
Kempen, Bart van de Ploeg/Tewis Zandbergen en Frans van Swieten. 

12  Bijeenkomst klankbordgroep op 10 juli 2017; aanwezig: Arno van Kempen, Marcel Schuring, Daniëlle Otsen, Bart 

van der Ploeg, Frans van Swieten, Tewis Zandbergen (vanuit projectteam: Jolanda van Schaick en Leonie van der 
Steen). 
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2.2.2 Doelgroep voor DMT 

In de bijlage bij de motie wordt beschreven dat DMT laagdrempelig moet zijn, zodat 

duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente beter tot wasdom kunnen komen13. In gesprekken 

met de klankbordleden werd genoemd dat initiatiefnemers van een energie-coöperatie van 

advies voorzien moesten worden, of dat inwoners die PV-panelen op hun dak willen, geholpen 

moesten worden met het aanvragen van subsidies. De motie sprak echter ook van 

revolutionaire ideeën en het aanjagen van innovatieve initiatieven. 14 Desgevraagd gaf de 

klankbordgroep aan dat de voornaamste doelgroep van DMT (aanstaande) ondernemers moest 

zijn die hun innovatieve duurzaamheidsproject niet zonder hulp van de grond konden krijgen. 

Zie voor een uitgebreidere beschrijving van deze keuzes paragraaf 3.1). 

2.3 Conclusie haalbaarheidsonderzoek 

Het is mogelijk duurzaamheid aan te jagen in een externe entiteit die daartoe (mede) door een 

overheidspartij in het leven is geroepen. Verschillende entiteiten bewijzen dit in de praktijk (zie 

paragraaf 3.2).  

 

De klankbordgroep gaf aan zich te beseffen dat met de ons nu ter beschikking staande 

duurzame technieken het nagenoeg onmogelijk is om in 203015 volledig duurzaam te zijn. 16 Het 

activiteitenportfolio van DMT moet zich daarom richten op het aanjagen van duurzame 

innovaties die in de toekomst grote impact hebben, maar nu zonder overheidssteun niet van de 

grond komen. Daarnaast is het de wens van de klankbordgroep (en de wens geuit in de motie) 

dat de duurzaamheidsagenda ‘van de maatschappij’ wordt, meer dan alleen van de gemeente. 

De DMT wordt geacht te stimuleren dat projecten uit de duurzaamheidsagenda gerealiseerd 

worden in, met en door de inwoners van Teylingen, niet alleen voor hen. In het uitvoeren van 

deze twee lijnen, verwacht de gemeente dat er een hechter netwerk van 

duurzaamheidsenthousiastelingen in Teylingen ontstaat, waardoor ook laagdrempelige 

initiatieven makkelijker toegang hebben tot kennis en netwerk, en ook daar de slagingskans 

vergroot (zie paragraaf 3.1). 

 

Er zijn verschillende financieringsvormen mogelijk voor de DMT, die in meerdere of mindere 

mate voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Het budgetneutraal financieren van de 

activiteiten in de DMT kan alleen als de middelen betrokken worden vanuit de reserves, zoals 

beschreven in de Kadernota 2018-202117. Een overhead van ongeveer 120.000 Euro, waaruit 

0,8 fte te financieren is, is te dekken uit een toewijzing van 3,5 mln18. Dit is ongeveer 1/3 van de 

10 miljoen Euro ‘surplus’ die benoemd wordt in de Kadernota (zie voor een uitgebreidere 

uitwerking paragraaf 3.3). 

  

 

 
13  Bijlage DMT initiatiefvoorstel (12-11-2016). 
14  Initiatiefvoorstel Trilokaal, D66, PvdA, CU en CDA, 26 januari 2017. 
15  Duurzaamheidsagenda Teylingen 2016-2018; voortgangsrapportage 5 april 2017. Volledig duurzaam betekent dat 

duurzaamheid bij alles wat de gemeente doet belangrijk is. 

16  Bijeenkomst klankbordgroep op 10 juli 2017; aanwezig: Arno van Kempen, Marcel Schuring, Daniëlle Otsen, Bart 
van der Ploeg, Frans van Swieten, Tewis Zandbergen (vanuit projectteam: Jolanda van Schaick en Leonie van der 
Steen). 

17  Raadsbesluit Kadernota 2018-2021, d.d. 22 juni 2017. 
18  Gerekend met de nu geldende interne rekenrente van de gemeente a 3,5%. 
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De BV is de best passende rechtsvorm voor deze activiteiten. Het geeft de DMT de 

mogelijkheid slagvaardig te opereren, terwijl de gemeente via aandeelhouderschap wel kan 

meesturen op het gevoerde beleid. Dit is bij een coöperatieve vorm of een vereniging minder 

goed te borgen. De BV verdient de voorkeur boven een stichting, vooral om mogelijkheden voor 

toekomstige regionale opschaling open te houden (zie paragraaf 3.4).  

 

Ter overweging geven we mee dat provinciaal en landelijk ook fondsen beschikbaar zijn of 

komen met eenzelfde doelstelling als geschetst voor de DMT (zie paragraaf 3.5). De 

doelstelling tot aanjagen van duurzaamheid in de gemeente kan ook hiermee worden gediend, 

zonder dat een eigen entiteit opgericht hoeft te worden. De gemeente zou een ‘kwartiermaker’ 

kunnen aanstellen om zich in te spannen een zo groot mogelijk deel van deze middelen naar de 

gemeente Teylingen (en omgeving) te trekken. Deze vorm komt echter ten koste van de 

begroting en doet geen beroep op de reserves. 
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3 UITWERKING VOORKEURSSCENARIO 

3.1 Bouwstenen voorkeursscenario 

In paragraaf 1.2 worden kort de verschillende bouwstenen genoemd die samen het scenario 

voor de DMT bepalen. Het gaat dan om strategisch activiteitenportfolio, haalbaarheid, financiële 

facturen en juridische vorm. Deze elementen worden in dit hoofdstuk toegelicht voor het 

voorkeursscenario. 

3.1.1 Inschaling voorkeursscenario 

Uitwerking van het voorkeursscenario begint met het schetsen van de strategische 

activiteitenportfolio. Hieronder verstaan we het type activiteiten dat DMT op zich neemt 

(hoog/laag risico, hoog/laag renderend, hoge/lage duurzaamheidsimpact en korte/lange 

doorlooptijd) en de strategische rol die de DMT hierbij speelt (financier, adviseur, regisseur, 

uitvoerder, etc). In een verantwoorde strategische activiteitenportfolio worden korte- en lange-

termijnresultaten en risicospreiding goed met elkaar gebalanceerd, waardoor de financiële 

levensvatbaarheid van de entiteit bewaakt wordt. Alleen dan is de DMT in staat duurzaamheid 

in de gemeente Teylingen blijvend te stimuleren. 

 

Om dit te bepalen zijn twee assen gedefinieerd waarop het portfolio zich kan onderscheiden;  

- steun in opstartfase versus steun in realisatiefase; 

- bewezen technieken versus stimuleren van innovaties. 

 

Dit resulteerde vier scenario’s voor de mogelijke invulling van de DMT (zie figuur 3) geschetst 

en besproken met de project- en klankbordgroep19. De scenario’s staan verder uitgewerkt in 

bijlage 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Vier mogelijke scenario’s voor invulling van Duurzaamheid Maatschappij Teylingen 

 

 
19  Op 6 respectievelijk 10 juli 2017. 
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De voorkeur ging uit naar de activiteiten in scenario 3; het aanjagen van duurzame innovaties. 

Argumenten hiervoor waren: 

 

• Dit scenario straalt ambitie uit en stelt de gemeente in staat duurzaamheidsmeters te maken. 

• Het beperken van de rol van DMT tot het investeren in bewezen technieken is niet afdoende 

voor het behalen van de duurzaamheidsambitie van de gemeente (en bovendien zijn er 

financiële instellingen die ondernemers helpen bij het daarin investeren). Innovatie is nodig 

en die jaag je daadwerkelijk aan met dit scenario. 

 

Enkele aanvullingen en kritische kanttekeningen luidden: 

 

• Dit scenario biedt (nog) geen ruimte voor het uitvoeren van activiteiten van de 

duurzaamheidsagenda. Deze moeten uitdrukkelijk wel worden meegenomen. 

• Partijen in Teylingen lijken uit zichzelf nog niet veel te bewegen richting innovatieve 

duurzame initiatieven. De aanjaagfunctie is erg belangrijk bij dit scenario. 

• Dit scenario is ambitieuzer maar kent meer financiële risico’s dan scenario’s 1 en 2. Bij 

scenario 4 gaat het om financiële ondersteuning die je niet terugkrijgt, maar dan zijn de 

bedragen waar we over spreken veel lager. 

 

De klankbordgroep gaf mee dat advies en netwerk (scenario 1) een automatisch gevolg moeten 

zijn van het invullen van de ‘scenario 3’ rol met de DMT. Er werd uitdrukkelijk gezegd dat de 

werking van een duurzaamheidsplatform belangrijk is om burgers en ondernemers mee te 

krijgen in de duurzaamheidsambities van de gemeente. 

 

Scenario 2 wordt voor de doelgroep inwoners voldoende afgedekt door de SVn-lening en 

daarbuiten wordt het niet gezien als overheidstaak om bewezen technieken te stimuleren.  

 

Tenslotte is er interesse getoond in scenario 4 ‘Subsidie voorfase’ om drempels voor innovatie 

te slechten. Dit werd echter expliciet niet gezien als kerntaak in het toekomstige DMT, wel werd 

gesproken over de mogelijkheid dit als additionele activiteit bijvoorbeeld een jaar te testen. 

3.1.2 Vier hoofdactiviteiten 

De activiteiten dit binnen de portfolio van DMT zullen vallen zijn derhalve: 

 

1. Aanjagen van duurzame innovaties door het verstrekken van goedkope leningen voor 

realisatie 

De DMT moet eraan bijdragen dat duurzame innovaties in de gemeente Teylingen worden 

aangejaagd zodat de ambitie van de gemeente om in 2030 volledig duurzaam te zijn kunnen 

wordt gerealiseerd. DMT doet dit door ‘zachte’ leningen te verstrekken (bijvoorbeeld 4% 

rente) waar de markt 8 à 9% rente berekent. 
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2. Burgers informeren en betrekken bij de uitvoering van projecten uit de gemeentelijke 

duurzaamheidsagenda 

De duurzaamheidsagenda moet niet van de gemeente zijn, maar van alle inwoners. DMT zal 

daarom projecten uit de uitvoeringsagenda van de gemeente die zich lenen voor 

samenwerking met inwoners en lokale bedrijven en instellingen overdragen aan DMT. DMT 

moet partijen actief uitnodigen deel te nemen in en betrekken bij de uitvoering van deze 

projecten. In de verschillende interviews met de raadsleden is deze zienswijze bevestigd.20 

3. Ter beschikking stellen van kennis en netwerk voor lokale duurzame initiatieven 

(deze activiteit vloeit voort uit activiteiten 1 en 2) 

De DMT moet een centraal aanspreekpunt voor duurzaamheid worden binnen de gemeente 

Teylingen en mensen te woord staan en inspireren met informatie en ontsluiting van haar 

netwerk. Doel hiervan is dat lokale duurzame initiatieven die nu nog vastlopen door DMT 

vooruit geholpen worden met kortdurende (niet vergoede) sparring, of introducties bij de 

juiste personen. 

4. Aanjagen van duurzame innovaties door het verstrekken van subsidies in de 

haalbaarheidsfase 

Er kan overwogen worden DMT gedurende een jaar (proeffase) de mogelijkheid te bieden 

projectideeën met potentie te ondersteunen met een subsidie voor additioneel onderzoek of 

advies om tot een haalbare business case te komen. 

 

Op twee punten wijkt bovenstaande af van de randvoorwaarden en activiteiten genoemd in het 

kader (hoofdstuk 2): 

 

• Deze aanpak betekent dat een deel van de duurzaamheidsagenda de verantwoordelijkheid 

blijft voor het ambtelijk apparaat van de gemeente Teylingen. Dit wijkt af van 

randvoorwaarde 5. 

• Meer in het bijzonder wordt het overbrengen van de uitvoering van de duurzaamheidslening, 

inclusief middelen, naar de DMT afgeraden. De duurzaamheidslening wordt nu uitgevoerd 

door SVn die dat niet alleen zeer efficiënt en effectief doet, maar bovendien een 

vergunning21 heeft voor het uitvoeren van deze taak. De DMT kan deze niet overnemen. 

3.1.3 Toetsingskader 

Slagkracht is een van de voorwaarden die regelmatig genoemd werd bij de vormgeving van 

DMT. Anderszijds wil de gemeente ook enige invloed op de activiteiten die DMT uitvoert. Met 

betrekking tot de hoofdactiviteit, het aanjagen van duurzame innovaties door het verstrekken 

van goedkope leningen voor realisatie, kan in statuten vastgelegd worden binnen welke kaders 

de DMT vrijheid heeft om te beslissen over het fonds en voor welke punten afstemming met of 

toestemming van de gemeente is vereist, bijvoorbeeld bij investeringen boven een bepaald 

bedrag of met een bepaald risicoprofiel. 

 
 
  

 

 
20  Interviews met respectievelijk Arno van Kempen, Bart van der Ploeg/Tewis Zandbergen en Frans van Swieten. 
21  SVn heeft een vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet onder de Wet financieel 

toezicht (www.svn.nl .  

http://www.svn.nl/
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Ook in een projectopdracht aan DMT kunnen criteria meegegeven worden die sturing geven. 
Gangbare criteria die als opdracht meegegeven worden aan fondsen als DMT zijn: 

 

• Passend bij de doelstelling: De vanuit de DMT te ondernemen c.q. aan te jagen initiatieven 

moeten bijdragen aan de ambitie van de gemeente Teylingen om in 2030 volledig duurzaam 

te zijn. ‘Duurzaam’ is expliciet breder dan ‘energiebesparing en duurzame opwekking’. 

Circulariteit, sociale duurzaamheid en/of vergroening vallen hier ook onder. Alleen projecten 

die bij de doelstelling passen – innovatieve duurzaamheidsprojecten, waarbij duurzaamheid 

zeer breed wordt geïnterpreteerd – mogen gesteund worden door het fonds.  

• Haalbaarheid van de business case: projecten moeten in principe haalbaar en/of 

opschaalbaar zijn, als zij de middelen uit het fonds toegekend krijgen. 

• % cofinanciering: projecten moeten vaak ook gefinancierd worden door (een of meerdere) 

andere financiers. Vaak wordt een minimumpercentage cofinanciering vereist van 50 of 

60%.  

• Multiplier: Een andere manier om ditzelfde doel te bereiken is een minimale multiplier die 

vereist wordt uit te lokken in de markt. Tegenover elke Euro die het fonds investeert, moet 

bijvoorbeeld 4 of 5 Euro aan private financiering staan. 

• Omvang van de bijdrage: afhankelijk van het risicoprofiel van de gezochte projecten kan dit 

variëren van 5.000 tot 15.000.000 Euro.22 Voor de DMT lijkt een gemiddelde bijdrage van 

150.000 Euro het minimum waarnaar gestreefd wordt. Bij de inrichting kan er voor gekozen 

worden bij projecten rond dit gemiddelde, bijvoorbeeld bij leningen boven 100.000 Euro de 

AVA en/of RvC toestemming moet geven. 

• Looptijd van de lening: als het fonds een beperkte tijd operationeel zal zijn, is het raadzaam 

een maximale looptijd van de lening vast te stellen. Minder dan 10 jaar is als minimum niet te 

verwachten, omdat dit het fonds zeer weinig armslag geeft. 

• Regionale verbondenheid: de meeste fondsen zijn gericht op het stimuleren van de regio. 

Een vereiste aan het toekennen van middelen is de vestigingsplaats van de ondernemer, 

betrokkenheid van inwoners, of de locatie waar het project gerealiseerd wordt 

• Additionele kaders: tenslotte kunnen bijkomende kaders geschetst worden die prioriterend 

werken in projecten die aan bovenstaande criteria (randvoorwaarden) voldoen. Dat kan gaan 

over het bijdragen aan de lokale economie en/of werkgelegenheid, zichtbaarheid van het 

project, of de mogelijkheid tot snelle opschaling. Aangezien ‘aanstekende werking’ onder 

inwoners in Teylingen een van de doelstellingen is, is zichtbaarheid in de gemeente een 

belangrijk criterium. 

 

Ten aanzien van de andere activiteiten in DMT worden geen specifieke kaders verwacht, maar 

zal richting meegegeven worden in projectopdrachten met betrekking tot de 

duurzaamheidsagenda en/of de subsidiebeschikking bij het verstrekken van subsidies in de 

haalbaarheidsfase. 

 

 

 

 

22  http://www.publiekeenergiefondsen.nl/assets/uploads/2016/08/Dwarsdoorsnede-publieke-energiefondsen.pdf  

http://www.publiekeenergiefondsen.nl/assets/uploads/2016/08/Dwarsdoorsnede-publieke-energiefondsen.pdf
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3.2 Haalbaarheid 

Om de haalbaarheid van DMT aan te tonen, is gezocht naar vergelijkbare initiatieven die 

haalbaar zijn gebleken – in theorie èn de praktijk. Ervaringsdeskundigen (initiators en/of 

manager van deze entiteiten) hebben we bevraagd naar de governance en financiële inrichting 

die zij hebben gekozen, om inspiratie op te doen voor de uitwerking van de laatste twee 

elementen in de piramide. Op basis van de resultaten van de geinterviewde entiteiten is de 

conclusie gerechtvaardigd dat de doestelling en vorm van DMT haalbaar is.  

 

Een overzicht van de geïnterviewde initiatieven en voor DMT relevante informatie is 

weergegeven in tabel 1 onderstaand. 

 

 



 

 

Tabel 1: Overzicht geïnterviewde initiatieven ter inspiratie van een DMT 

 

DE-on is de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland opgericht om de energietransitie in Flevoland versnellen. Dit doen zij door initiatiefnemers in Flevoland te helpen bij de 

ontwikkeling, realisatie en financiering van duurzame energie- en energiebesparings-projecten. Zij richten zich op projecten die niet makkelijk te financieren zijn (dus bijvoorbeeld geen 

windenergie projecten), maar proof of technology is wel een voorwaarde. 

 

Meer informatie: https://deonflevoland.nl/  

Juridische structuur Financiële 

armslag 

Hoogte van investeringen Rendement CO2 Rendement 

financieel 

Rente in rekening 

gebracht 

Overig 

Een onafhankelijke stichting 

zonder winstoogmerk of 

commercieel belang met een 

Raad van Toezicht. Hoewel DE-

on een initiatief is van de 

Provincie Flevoland, staat de 

uitvoeringsorganisatie volledig 

los van de provincie. DE-on 

heeft haar eigen opdracht die 

voor langere termijn vastligt. 

Provincie heeft 

6,5 miljoen Euro 

geleend aan  

DE-on tegen 0% 

rente. 

Terugbetalen 

door DE-on op 

31 december 

2034. 

Investeringen van minimaal 3 ton, 

maximaal 3 miljoen Euro. Financiert 

maximaal de helft van het project 

(lening, geen subsidie) en maximaal 

de helft van het eigen vermogen. 

Betaalt ook voor advieskosten; bij 

doorgaan project moeten deze 

worden terugbetaald. 

CO2 reductie is 

een eis bij elk 

project, DE-on 

wordt afgerekend 

op bespaarde 

ton CO2. 

Streven is waarde van 

ongeveer 30-35 

miljoen Euro te 

genereren, dus 

streefmultiplier van 

ongeveer 5. Voor 

duurzame projecten is 

zeker 15 jaar 

doorlooptijd nodig, 10 

jaar is te kort. 

Ja, liefst 12% maar ook 

2,5-3% aan scholen; het 

gemiddelde rendement 

is genoeg om 

exploitatiekosten af te 

dekken. 

‘Afgewogen risico’ is 

voldoende (in 

tegenstelling tot 

banken), kan project 

over de streep trekken. 

Rente op 6,5 miljoen Euro was bij 

aanvang te weinig om exploitatie 

te betalen. Provincie heeft bij 

opstart 300.000 Euro gegeven, 

goed voor 1,3 fte. Rendement 

projecten moet hier verder voor 

opdraaien. 

Het is lastig particulieren te 

financieren, die zijn beter te 

bedienen met constructies als 

SVn. 

 

 

Het Aanjaagfonds Energieprojecten is opgezet om initiatiefnemers van collectieve energieprojecten te helpen hun business case aan te scherpen zodat deze projecten gefinancierd kunnen 

worden. 

 

Meer informatie: http://www.economicboardutrecht.nl/aanjaagfondsenergie  

Juridische 

structuur 

Financiële armslag Hoogte van investeringen 

 

Overig 

Een fonds van 

Economic Board 

Utrecht (EBU)  

400.000 Euro is beschikbaar voor 

initiatieven in regio Utrecht. Het 

geld mag worden ‘weg gegeven’, 

in opdrachtvorm om binnen 

aanbestedingsbeleid te passen.  

Het fonds is om initiatiefnemers van collectieve energieprojecten (bijv. VVE of een ESCO) te helpen hun 

projecten financierbaar te maken. Bijvoorbeeld ondersteuning van het proces of juridisch advies. 

Initiatiefnemers moeten vervolgens zelf investeren in project, eventueel met hulp van garantiefonds 

energie van de provincie Utrecht. 

EBU financiert in principe nooit meer dan 50.000 Euro. 

Randvoorwaarden voor financiering zijn: 

Ideefase is gepasseerd, obstakels en 

risico’s zijn helder, schaalbaarheid, 

haalbare business case, garantie van 

afname. 

  

https://deonflevoland.nl/
http://www.economicboardutrecht.nl/aanjaagfondsenergie
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Meermaker helpt met de realisatie van innovatieve duurzame projecten die zichzelf terugverdienen. Het gaat om projecten die financieel haalbaar en op termijn goed opschaalbaar zijn, maar 

vanwege hun innovatieve karakter moeilijk geld los krijgen. 

 

Meer informatie: http://meermaker.nl/   

Juridische structuur Financiële armslag Hoogte van investeringen Rendement CO2 Rendement financieel Rente in rekening gebracht 

BV met gemeente als 

100% aandeelhouder. 

Meermaker heeft 3 

ambtenaren tot haar 

beschikking om 

juridische, 

duurzaamheids- en 

financiële issue mee te 

bespreken. 

Investeringsbudget 3,3 miljoen Euro; 

hoeft niet terugbetaald te worden aan 

de gemeente. Geïnvesteerde geld 

dat terugkomt, mag opnieuw 

uitgegeven worden. 

Een budget van rond de 3 miljoen 

Euro is nodig om de overhead van de 

rente te kunnen betalen. 

Meermaker is nooit enige financier, maximaal 40% 

van projectsom. Gemiddelde investering 240 

duizend, max 400 duizend Euro. 

Soms wordt advies door Meermaker gratis gegeven, 

soms in rekening gebracht.  

Samenwerking met ASN Bank die pas vanaf 1 

miljoen Euro financiert. Helpt bij opschaling (neemt 

soms leningen over van Meermaker en vergroot dan 

kapitaal in project). 

Projecten moeten 

bijdragen aan 

energiebesparing, 

duurzame energie 

opwekking of CO2 

reductie. Ze 

vinden plaats in 

Haarlemmermeer. 

Tot nu toe komt al het 

geïnvesteerde geld terug; 

1 project ligt stil in verband 

met vergunningen (maar 

rente wordt wel betaald). 

Looptijd van leningen 

varieert van half jaar tot 20 

jaar. De meeste leningen 

hebben een looptijd van 5 

jaar. 

Meermaker krijgt 3% over geld 

op de bank (interne 

rekenrente van gemeente) en 

leent uit tegen 4% rente; daar 

zijn overhead kosten op 

gebaseerd. Interessant voor 

partijen die op de markt 

hogere rente moeten betalen 

ivm risicogehalte. Zijn 

achtergestelde leningen. 

 

 

Energy Valley zet zich met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie te realiseren in Drenthe, Fryslân, Groningen en 

Noord-Holland Noord. Het stimuleert duurzame energie-innovaties om nieuwe bedrijvigheid naar de regio te halen en banen te creëren. De nadruk ligt niet zozeer op zoveel mogelijk duurzame 

energie en besparing, maar op de ontwikkeling en toepassing van (markt)innovaties voor duurzaam gas en slimme energiesystemen. Dit biedt goede kansen voor de regio, waarbij economische 

groei en verduurzaming hand in hand kunnen gaan. 

 

Meer informatie: https://www.energyvalley.nl/  

Juridische structuur Financiële armslag Rendement financieel Toetscriteria Overig 

Stichting met een 

strategic board en raad 

van toezicht, beide met 

vertegenwoordigers uit 

de energiesector, 

overheden en 

kennisinstellingen. 

Budget is 2 miljoen Euro per jaar. Hiervan komt 1/3 uit 

betaalde, faciliterende rol binnen projecten (afhankelijk van 

het project vaak met Europese subsidies) en 2/3 door 

financiers (overheden 40%, bedrijven en kennisinstellingen 

60%). Bij het leveren van geld komen ook belangen mee; de 

financiers willen graag dat die van hen worden 

vertegenwoordigd.  

Het streven is dat elke Euro 

die Energy Valley spendeert 5 

euro aan investeringen uit de 

markt uitlokt. Dus het streven 

is om jaarlijks 10 miljoen Euro 

in beweging te brengen met 

die 2 miljoen Euro. 

Energy Valley steunt alleen 

projecten die binnen hun kaders 

vallen. Op dit moment zijn de drie 

speerpunten: MKB en innovatie, 

duurzaam gas, en 

systeemintegratie (smart grid, 

batterijen, etc.). 

Energy Valley investeert niet zelf, maar stelt 

een team aan vakspecialisten beschikbaar 

om initiatiefnemers te helpen. Ze worden op 

projectbasis gefinancierd door diverse 

strategische partners uit het bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid.  

  

http://meermaker.nl/
https://www.energyvalley.nl/
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Wijkbedrijf Bilgaard is een samenwerkingsverband (‘consortium’) van bedrijven en bewoners die van de wijk Bilgaard een prachtige wijk wil maken waar het prettig wonen en leven is. 

 

Meer informatie: http://www.wijkbedrijfbilgaard.nl/  

Juridische structuur Financiële armslag Rendement CO2 Rendement financieel Overig 

Wijkbedrijf Bilgaard bestaat uit: 

• Bouwgroep Dijkstra Draisma 

(bouwbedrijf) 

• KUUB (collectief opdrachtgeverschap) 

• KAW (architect en 

bewonerscommunicatie) 

• Ekwadraat (energie) 

Wijkbedrijf Bilgaard werkt samen met 

bewoners en de Wijkvereniging Bilgaard 

Uitgangspunt van het wijkbedrijf is dat ze 

geen subsidie willen. Ze willen kunnen 

draaien van de reguliere geldstroom, in dit 

geval 6 miljoen Euro (= 20.000 per woning) 

van Slim & Snel voor onderhoud, beheer en 

energielevering. Uit dit project hebben ze 

ook het ontwikkel/ proces geld moeten 

halen. Ze hebben nooit geld bij gevraagd en 

ook nooit gekregen. Het budget was wel te 

laag. 

De Leeuwarder wijk Bilgaard wilde in 2 jaar 45% 

energiezuiniger worden (was de opgave) maar het gaat 

voor meer. Nu voor 80% energiezuinigere woningen (+ 

sociale doelstellingen). De woningen gaan van label E/F 

naar label B. Om dat te bereiken zijn de woningen rondom 

geïsoleerd en uitgerust met een gezond, energiezuinig 

ventilatiesysteem. 

Er zijn vrijwilligers aan het 

werk en een coördinator van 

de wijkvereniging die wordt 

betaald. Er is een 

verdienmodel opgesteld om 

geld uit groenbeheer, 

vervoersbudgetten, service 

e.d. op te halen en het werk 

aan betaalde vrijwilligers te 

geven. 

Idee was om te 

investeren in 

biomassa ketels en 

de warme verkopen 

aan de corporatie. 

Dit is niet door 

gegaan wegens 

gebrek aan lange-

termijn support. 

 

 

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is het regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. De missie van GOM is het door middel van actieve 

gebieds(her)ontwikkeling tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek. 

 

Contact: http://www.gomdb.nl/  

Juridische structuur Hoogte van investeringen Rendement financieel Overig 

GOM is een private onderneming 

(besloten vennootschap) op publieke 

basis,  zonder winstoogmerk. Er is een 

onafhankelijke raad van 

commissarissen. 6 gemeenten zijn 

samen 100% aandeelhouder (elk 1/6). 

In totaal staat nu 86 miljoen Euro op het programma 

(van de beoogde 100-150 miljoen Euro). Deze 

investeringen zullen leiden tot verwachte private 

investeringsimpuls van 323 miljoen Euro (= multiplier 

van 3,75). Tot en met 2016 heeft GOM feitelijk 35,6 

miljoen Euro van de 86 miljoen Euro geïnvesteerd. 

Er zijn geen rendement 

doelstellingen; het gaat 

gewoon om zoveel 

mogelijk rendement dat 

opnieuw geïnvesteerd kan 

worden in de streek. 

GOM heeft twee verdiensystemen: 1 = gelieerd aan overheidsregels 

(bollencompensatie en bouwtitel verkoop); andere is pure projectontwikkeling. 

Verdiende geld moet in streek worden gepompt voor herstructurering (verwachte 

opgave 100-150 miljoen Euro). 

Totale organisatiekosten in 2016 waren 621.000 Euro; helft voor vaste lasten 

(personeel, huisvesting, etc.); andere helft gaat naar gemaakte kosten voor 

projecten. 

 

 

http://www.wijkbedrijfbilgaard.nl/
http://www.gomdb.nl/


 

 

3.3 Financiële factoren 

De activiteiten die DMT zal uitvoeren zijn activiteiten die nu niet door de markt worden 

opgepakt. Er zal dus vooral een beroep gedaan worden op publieke middelen om deze ten 

uitvoer te brengen. Voor structurele financiering worden subsidies en schenkingen van 

charitatieve instellingen onwenselijk geacht. In deze paragraaf gaan we daarom uit van 

financiering door overheidspartijen (met uitzondering van de ondernemers die een groot deel 

van hun eigen projecten financieren). 

3.3.1 Steun aan duurzame innovaties 

De eerste activiteit van de DMT is het (financieel) ondersteunen van duurzame innovaties die 

anders niet van de grond zouden komen. De manier waarop dit ingericht wordt, is (mede) 

afhankelijk van de financiële doelstelling die de DMT opgelegd krijgt. Dit kan variëren van het 

behalen van marktconforme rendementen, kostendekkend opereren, of zelfs het beschikbaar 

stellen van risicodragend kapitaal waarbij geaccepteerd wordt dat de omvang van de middelen 

in de loop der tijd kleiner wordt. Aangezien de motie spreekt over een ‘externe organisatie 

zonder winstoogmerk’ en op basis van de gesprekken die we hebben gehad met de 

gemeente,23 gaan we uit van de middelste optie; kostendekkend opereren. 

 

Een fonds dat steun geeft aan duurzame initiatieven kan dat doen door middel van leningen, 

garanties of participaties. Leningen worden veruit het vaakst gehanteerd. Participaties zijn vaak 

lastig te waarderen en initiatiefnemers zitten niet altijd te wachten op een nieuwe 

aandeelhouder. De upside van een participatie kan wel een hoger rendement opleveren dan het 

verstrekken van langlopende leningen tegen ‘maatschappelijke’ (dus niet heel hoge) rente.24  

 

Om als fonds succes te hebben, moet de DMT wel inspelen op een behoefte in de markt. Er is 

veel geld beschikbaar in de markt, maar vaak sluiten de voorwaarden waaronder financiering 

beschikbaar is niet aan bij de behoeftes van innovatieve ondernemers. Zij worden 

geconfronteerd met hoge rentes, omdat het risicoprofiel van hun vernieuwende project 

onbekend is en daardoor hoog ingeschat wordt. Daarnaast hebben zij vaak behoefte aan 

relatief lage bedragen, waar traditionele geldverstrekkers niet in geïnteresseerd zijn. In het 

jaarrapport van Meermaker 2016 wordt gezegd: “Wat opvalt is dat het allemaal relatief 

kleinschalige projecten zijn (gemiddelde financiering 200.000 Euro) en worden gerealiseerd 

door lokale ondernemers. Zonder de lening van Meermaker zouden deze projecten naar alle 

waarschijnlijkheid niet van de grond zijn gekomen. Relatief lage investeringsbedragen zijn lastig 

te krijgen. Meermaker voorziet op lokaal niveau kennelijk in een behoefte en stapt in een gat dat 

traditionele financiers open laten”.25 

 

Een aandachtspunt is het spanningsveld tussen de vraag in de markt – kleinere bedragen met 

een iets hoger risicoprofiel waar traditionele geldverstrekkers niet in geïnteresseerd zijn – en de 

relatief hogere overhead die meerdere kleine bedragen vergen. 

 

 
  

 

 
23  Onder andere de interviews met klankbordleden en de discussie met de klankbordgroep op 10 juli 2017. 
24  http://www.publiekeenergiefondsen.nl/assets/uploads/2016/08/Dwarsdoorsnede-publieke-energiefondsen.pdf.  
25  Meermaker, jaarrapport 2016. 

http://www.publiekeenergiefondsen.nl/assets/uploads/2016/08/Dwarsdoorsnede-publieke-energiefondsen.pdf
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Om de juiste projecten te selecteren, en daarmee het risico op het uitblijven van terugbetaling te 

minimaliseren, is het van belang een bestuurder aan te trekken die voldoende kennis heeft van 

duurzame ontwikkelingen en in staat is het risicoprofiel en betrouwbaarheid van de business 

case van de projecten (al dan niet met hulp) in te schatten26. De meest gebruikte vorm om de 

loonkosten van deze bestuurder (en andere kosten van bedrijfsvoering) te dekken, is door deze 

te betalen uit de rendementen van het fonds. Dat vraagt echter wel een minimale omvang van 

het fonds. 

 

Uitgaande van de nu geldende interne rekenrente van de gemeente Teylingen à 3,5%27 en 

onderstaande uitgaven, is een minimale omvang van het fonds ruim 3,5 miljoen Euro benodigd 

(zie tabel 2). In latere jaren zal, doordat de rente van de uitstaande leningen iets hoger is 

(4%)28, een iets hogere overhead gedekt worden. Zie voor achterliggende parameters tabel 3. 

 

Uitgaven DMT   2018 2019 2020 2021 2022 

      

Personeelskosten29   € 100.100 € 101.501 € 103.024 € 104.672 € 106.452 

Bedrijfskosten   € 20.000 € 20.280 € 20.584 € 20.914 € 21.269 

Totale kosten   € 120.100 € 121.781 € 123.608 € 125.586 € 127.721 

              

Benodigd kapitaal   € 3.431.429 € 3.479.469 € 3.531.661 € 3.588.167 € 3.649.166 

Tabel 2: Berekening benodigd kapitaal voor DMT. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Aannames berekening benodigd kapitaal DMT. 

 

De hier genoemde overhead is zeer bescheiden, rekening houdend met het feit dat de DMT 

gefinancierd wordt met publiek geld. Een aandachtpunt is dat er een negatieve prikkel kan 

ontstaan als er te erg gedrukt wordt op de beheerskosten, zoals discussies omtrent 

kostenposten, kwalitatief slecht beheer, korte termijn denken richting initiatiefnemers, etc. 

 

In de beleidslijn inzet Algemene Reserve31 wordt beschreven dat de gemeente een relatief hoge 

algemene reserve kent, waarvan 10 miljoen als ‘surplus’ wordt aangemerkt. Voor de 

aanwending van dit surplus wordt gerefereerd aan ‘investeringen met een terugverdienkarakter 

die zonder stimulans niet tot stand komen’ en investeringen in duurzaamheid (vanwege hun 

maatschappelijke rendement). Aangezien bovenstaande financieringsstructuur voor de DMT 

aan deze twee (van vier) uitgangspunten voldoet, is de toewijzing van 3,5 miljoen aan een 

revolverend fonds in de DMT geen onrealistische optie.  
  

 

 

26  Meermaker valt voor het inschatten van de slagingskans van de projecten terug op drie medewerkers van de 

gemeente Haarlemmermeer; een medewerker uit de financiele, duurzaamheids- en juridische afdeling. 
27  Raadsbesluit Kadernota 2018-2021, d.d. 22 juni 2017. 
28  Jaarrapporten Meermaker 2013, 2014, 2015 en 2016. 
29  Brutosalaris * 0,8 (fte) + 30% (werkgeverslasten) 
30  https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-

2021.pdf  
31  Hoofdstuk 6 van de Kadernota 2018-2021, d.d. 22 juni 2017. 

Bruto salaris 97.500 € 

Capaciteit 0,8 Fte 

Rente % gemeente 3,5 % 

Rente % leningen 4,0 % 

Inflatie (gemiddeld) 30 1,6 % 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf
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Overigens kan het ook de moeite waard zijn om regionaal te kijken om het startkapitaal ook 

vanuit andere gemeenten op te brengen, of te laten aanvullen. Lisse en Hillegom liggen voor de 

hand, maar ook Haarlemmermeer en Leiden behoren tot de regio van Teylingen. Een groter 

verzorgingsgebied maakt dat meer ondernemers aangesproken worden en de overhead 

eenvoudiger gedekt wordt (zie paragraaf 3.4.1 voor juridische mogelijkheden). 

 

In bovenstaande is geen rekening gehouden met de financiering van aanloopkosten van het 

fonds, zoals ontwikkeling van een huisstijl, het schrijven van een ondernemingsplan en 

oprichting van de BV. Ook kan het zinvol zijn nog op enkele punten verdiepend onderzoek te 

doen, zoals naar de wenselijkheid van een dergelijk fonds volgens lokale ondernemers, de 

mogelijkheid tot opschaling naar andere gemeenten en andere vraagstukken. 

 

Met bovenstaande uitgangspunten beheert de DMT een revolverend fonds; een fonds waarbij 

de middelen terug komen, zodat zij (voor een bepaalde periode) opnieuw uitgezet kunnen 

worden. De looptijd van de leningen bepaalt hoe intensief het geld benut kan worden. Kleinere, 

meer risicovolle leningen kennen vaak een wat kortere looptijd; variërend van 2 tot 10 jaar, 

maar met 5 jaar als meest waarschijnlijke looptijd. Projecten met een lager risicoprofiel en een 

grotere omvang kennen een langere looptijd. Zo streeft DE-on met haar projecten naar een 

looptijd van 12 jaar om voldoende rendement te kunnen maken op de projecten om de 

overhead (benodigd voor het sluiten van de deal) te dekken. 

 

Het vinden van goede projecten om het geld aan toe te kennen, kost tijd. Zowel DE-on als 

Meermaker kost het ca. 5 jaar om het grootste deel van het fonds toegekend te hebben, 

ondanks dat de fondsen een factor 2 schelen in omvang. Naarmate er meer of minder voorwerk 

is gedaan naar het verkennen van mogelijke ondernemers, kan deze tijd natuurlijk korter of 

langer zijn. Om voldoende rendement te halen op de projecten en de leningen weer afbetaald te 

krijgen is een looptijd van 10 jaar voor een fonds met een doelstelling als die van DMT een 

redelijk minimum. 

3.3.2 Uitvoeren duurzaamheidsagenda 

Voor het uitvoeren van projecten uit de duurzaamheidsagenda wil de gemeente – daar waar 

nodig – additioneel budget ter beschikking stellen aan DMT. De huidige duurzaamheidsagenda 

beschikt over 60.000 Euro aan middelen, wat onvoldoende is voor de uitvoering ervan (zie 

paragraaf 2.1.4). Voor 2017 en 2018 is per jaar 50.000 Euro extra aangevraagd. Als deze 

middelen toegewezen worden aan de DMT kan ca. 0,2 fte extra aangenomen worden, wat 

voldoende zou kunnen zijn voor de uitvoering van ca. 4 à 5 projecten op jaarbasis. Hierbij is 

geen rekening gehouden met additionele middelen voor de uitvoering van deze projecten, zoals 

marketingkosten. Een nadere uitwerking van de kosten benodigd voor de projecten in de 

duurzaamheidsagenda is nodig. 

3.4 Juridische vorm 

3.4.1 Rechtsvorm 

Het aanjagen en co-financieren van duurzaamheidsinitiatieven is geen wettelijke overheidstaak 

en derhalve uitgesloten van publieke rechtsvormen. De Besloten Vennootschap (BV) is de best 

passende rechtsvorm voor de DMT uit het private domein. De BV roept vaak de associatie op 

met een winst gerichte organisatie, maar dat is niet noodzakelijk in deze rechtsvorm.  
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Ook een organisatie zonder winstoogmerk kan zich van deze rechtsvorm bedienen. Via de 

aandeelhouders- en toezichthouder-structuur kan de gemeente bijsturen in de keuzes die de 

DMT maakt, buiten de kaders die in de statuten worden vastgelegd (randvoorwaarde 1). De 

meest gebruikelijke structuur voor dit overheidsondernemingen is dat de wethouder financiën 

optreedt als aandeelhouder en de inhoudelijke portefeuillehouder (in dit geval de 

portefeuillehouder duurzaamheid) de rol van toezichthouder vervult. Het is mogelijk andere 

commissarissen aan te trekken, om de aan te trekken bestuurder te ondersteunen in het maken 

van bepaalde afwegingen, maar gezien dat een extra kostenpost met zich meebrengt, laten we 

deze optie hier buiten beschouwing.  

 

Randvoorwaarden 2, 3, en 4 kunnen in elke rechtsvorm verwezenlijkt worden. De BV is hier niet 

beperkend in, mits onder ‘participatie’ in randvoorwaarde 2 verstaan wordt participatie in 

projecten, niet participatie in de BV. In de variant waarin de DMT een startkapitaal ontvangt van 

de gemeente, is de gemeente 100% aandeelhouder van de DMT. Daarmee is de DMT ook een 

‘verbonden partij’ en is zij aanbestedingsplichtig (zie paragraaf 3.4.2). 

 

Randvoorwaarde 6 – eventuele opschaling naar regionaal verband – pleit voor de BV als 

rechtsvorm ten opzichte van andere vormen, omdat concernvorming eenvoudiger is. Met een 

kapitaalstorting kan (belastingvrij) geld overgemaakt worden naar een andere entiteit. Ook het 

verkopen van dochter BV’s is makkelijker en fiscaal aantrekkelijker, omdat de verkoop is 

vrijgesteld. 

 

Toekomstige toetreding van bijvoorbeeld Lisse of Hillegom kan op diverse manieren 

vormgegeven worden. De aandelen van de DMT BV kunnen volledig in handen van de 

gemeente Teylingen blijven en er kan een gezamenlijke dochter opgericht worden met de 

partnergemeenten, of de desbetreffende gemeenten kunnen aandelen kopen in de DMT door 

een (gelijke, of andere) kapitaalsom te storten in de DMT BV. Onder deze BV kunnen eventueel 

dochters opgericht worden die de verschillende verzorgingsgebieden tot hun domein rekenen. 

In het opstellen van de statuten van de DMT BV kan ten aanzien van zeggenschap en 

verantwoordelijkheden rekening gehouden worden met eventuele regionale opschaling. De 

dochters zullen een eigen verlies & winstrekening bijhouden, maar aangezien het een fiscale 

eenheid betreft, kan volstaan worden met een geconsolideerde jaarrekening. 

 

Een andere situatie, waarin de gemeenten Teylingen met de DMT BV wil deelnemen in een 

reeds bestaande entiteit, kan ook eenvoudig een gezamenlijke dochter opgericht worden met 

de samenwerkingspartner, als de gemeente liever niet direct aandelen koopt in de reeds 

bestaande entiteit. 

 

De DMT BV zal in alle gevallen vennootschapsbelasting moeten betalen als zij winst maakt.32 

Als zij geen winst maakt, geldt dat uiteraard niet, al zal als nog een jaarrekening gemaakt 

moeten worden. In een BV worden eventuele verliezen vastgelegd en zijn daarmee tot 9 jaar 

verrekenbaar. 

 

 
  

 

 

32  Sinds 1 januari 2016 zijn ook overheidsbedrijven belastingplichtig. Voorheen waren zij vrijgesteld van 
venootschapsbelasting. 
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Het enige genoemde nadeel33 van een BV ten opzichte van een stichting is dat deze laatste 

soms als voorwaarde geldt voor het ontvangen van subsidies. Aangezien we in de vorige 

paragraaf hebben gesteld dat voor structurele financiering subsidies van buiten de gemeente 

niet als optie gezien worden, beschouwen we dat hier niet als doorslaggevend nadeel van een 

BV als rechtsvorm. 

3.4.2 Aanbesteden / inbesteden 

Mocht de DMT opdrachten willen uitgeven van meer dan 209.000 Euro, dan is het raadzaam 

deze uit te zetten alsof de DMT aanbestedingsplichtig is. De DMT kwalificeert als 

publiekrechtelijke instelling34 en als de opdracht een overheidsopdracht35 is valt deze opdracht 

onder het aanbestedingsrecht. In de voorziene activiteiten van de DMT is de verwachting dat dit 

niet gaat gebeuren. 

 

Het aanbestedingsrecht heeft verder relevantie voor het verstrekken van de opdracht aan de 

DMT. Het zoeken van een geschikte kandidaat voor het voeren van de directie van de DMT zal 

naar alle waarschijnlijkheid een opdracht zijn boven het genoemde drempelbedrag van 

209.000 Euro (voor meerdere jaren) en daarmee door de gemeente Europees aanbesteed 

moeten worden. 

 

Voor de financiering van de activiteiten uit de duurzaamheidsagenda wordt een jaarlijkse 

bijdrage voorzien. Aangezien het onwenselijk is deze activiteiten te laten uitvoeren door een 

andere partij dan de DMT, is een openbare (of zelfs onderhandse) aanbesteding hiervoor niet 

wenselijk. Een alternatief dat de gemeente ter beschikking staat is het ‘inbesteden’ van deze 

taak. We spreken van quasi-inbesteden als de opdracht niet verstrekt wordt aan een eigen 

dienst, maar aan een derde partij. Deze mogelijkheid is een uitzondering op de 

aanbestedingsplicht. Er zijn drie voorwaarden bij de mogelijkheid tot quasi-inbesteding: 

1. De gemeente moet op de betrokken persoon (DMT) toezicht uitoefenen zoals op zijn eigen 

diensten (“toezichtcriterium”) 

2. Deze persoon (DMT) moet tegelijkertijd het merendeel (tenminste 80% van zijn 

werkzaamheden) verrichten in de vorm van taken die hem zijn toegewezen door de 

gemeente Teylingen, die hem controleert (“merendeelcriterium”). 

3. Verder mag er geen privédeelneming zijn in de DMT, met uitzondering van vormen van 

participatie van privékapitaal die geen controle of blokkerende macht inhouden. 

 

In de voorziene vorm lijkt de DMT te voldoen aan bovenstaande voorwaarden. De activiteiten 

voor uitvoering van de duurzaamheidsagenda kunnen op deze manier gegund worden. 

 

 

 

 

 

33  In de interviews met Michel Chatelin van Eversheds Sutherland en Maarten Kuyt van EY. 
34  “Een instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van 

industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan: de activiteiten in hoofdzaak door [..] 
een gemeente worden gefinancierd, het beheer is onderworpen aan toezicht door […] een gemeente, of de leden 
van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door […] een gemeente zijn 
aangewezen”. 

35  Een overheidsopdracht voor diensten is een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel (i.e. op geld 
waardeerbare tegenprestatie) die is gesloten tussen een of meer dienstverleners en één of meer aanbestedende 
diensten en die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die welke vallen onder overheidsopdracht 
voor werken. 
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3.4.3 Wet Markt & Overheid 

De Wet Markt & Overheid (WM&O) stelt regels aan het betreden van markten door 

overheidsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de DMT. Deze wetgeving is alleen van belang als de 

activiteiten van de DMT niet kwalificeren als een dienst van algemeen belang (in tegenstelling 

tot een dienst van algemeen economisch belang). De gemeente is zelf in staat – goed 

gemotiveerd – de activiteiten van de DMT aan te wijzen als dienst van algemeen belang 

(D.A.B.). Daarvoor moet onder meer onderzocht worden welke ‘schadelijke gevolgen voor 

derden’ kunnen optreden en welke partijen hierdoor getroffen kunnen worden. In meerdere 

gemeenten is deze exercitie reeds gedaan. 

3.4.4 Staatsteunrecht 

Staatssteun is het verschaffen van een bepaald (financieel) voordeel door de overheid aan een 

of meer ondernemingen. In dit geval kan dit van toepassing zijn op financiële bijdragen van de 

gemeente aan de DMT en van de DMT aan de initiatieven waaraan zachte leningen worden 

verstrekt.  

 

Bepaalde vormen van overheidsmaatregelen vallen buiten het toepassingsbereik van het 

staatssteunrecht. De belangrijkste algemene uitzonderingen op het gebied van staatssteun zijn 

de de-minimisverordening en de algemene groepsvrijstellingsverordening. Het is te verwachten 

dat de gemeente Teylingen de steun aan de DMT zal willen beperken tot steun die binnen de 

kaders van de de-minimisverordening valt. De grens voor toegestane steun ligt dan op EUR 

200.000 in drie jaar per onderneming. Indien de DMT ‘zachte leningen’ wenst te verstrekken 

bestaat de steun aan de gesteunde initiatieven uit verschil tussen marktconforme rente en de 

door de DMT berekende rente.  

 

Uit de staatssteunpraktijk blijkt dat tal van maatregelen kunnen worden aangemerkt als een 

“steunmaatregel” in de zin van het staatssteunrecht. Als vuistregel bij de beoordeling van 

mogelijke staatssteunrechtelijke consequenties kan als vuistregel dienen dat elke handeling ten 

aanzien van een of meer ondernemingen waarbij aan die onderneming(en) een voordeel wordt 

verschaft of een vergoeding wordt betaald, aan de staatssteuncriteria moet worden getoetst. 

Alleen wanneer aan alle criteria (dat zijn er 5) wordt voldaan, is er sprake van een 

steunmaatregel en bestaat er een meldingsplicht. Andersom betekent dit dat wanneer niet aan 

alle criteria is voldaan, er geen sprake is van een steunmaatregel en derhalve ook niet van een 

meldingsplicht. 

 

Bij de voorgestelde structuur en activiteiten kan dit voor de DMT als volgt uitpakken: 

• In het geval dat de gemeente 3,5 miljoen Euro ter beschikking stelt voor de zachte leningen 

en de DMT uit de rente (ca 120.000 Euro per jaar) haar overhead betaalt, kwalificeert dat in 

beginsel als steun. De vraag of er daadwerkelijk sprake is van steun, hangt onder meer af 

van de voorwaarden waaronder de gemeente het geld ter beschikking stelt. 

• In het geval dat de DMT een jaarlijks budget toegewezen krijgt voor uitvoering van projecten 

uit de duurzaamheidsagenda hangt het af van de vraag welke activiteiten precies bekostigd 

worden met het budget. Voor zover het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda kwalificeert 

als niet-economische activiteiten, is er geen sprake van staatssteun. Daar waar het wel om 

economische activiteiten gaat, kan het wel als steun kwalificeren. Indien er sprake is van 

gemengde activiteiten is een gescheiden boekhouding van de DMT onvermijdelijk. 
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Wanneer is vastgesteld dat de DMT een niet-marktconform voordeel zou genieten, moet 

bepaald worden wat de hoogte van het voordeel is. Dat is van belang om na te gaan of wordt 

voldaan aan de voorwaarden voor een beroep op de de-minimisverordening of de 

vrijstellingsverordening. 

3.5 Overwegingen 

De oprichting van de DMT is financieel en juridisch gezien haalbaar. De verschillende 

elementen van het voorkeursscenario zijn in deze paragraaf ter onderbouwing toegelicht. 

 

Desalniettemin kunnen er argumenten vanuit de Raad worden aangedragen die verhinderen 

dat de oprichting van een DMT op korte termijn wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat de 

gemeente bezwaren aandraagt voor het volstorten van een nieuw fonds als er nog geen 

projecten zijn waar dat geld aan toegekend kan worden. In deze paragraaf geven we twee 

alternatieven voor een eigen duurzaamheidsmaatschappij in overweging. 

3.5.1 Aanhaken op bestaande regionale initiatieven 

Een alternatief is om aan te haken op een bestaand duurzaamheidsinitiatief in de regio. 

Voordeel is dat direct gebruik gemaakt kan worden van de bestaande structuur, de succesvolle 

aanpak en de expertise en capaciteiten van het initiatief in kwestie. De gemeente Teylingen zou 

dit initiatief kunnen uitbreiden en versterken, bijvoorbeeld door de capaciteit en/of het 

investeringskapitaal te vergroten. Er is een gerede kans dat investeringskapitaal vrij snel rente 

kan genereren omdat investeringen waarschijnlijk sneller van de grond komen als Teylingen 

aanhaakt bij een bestaand initiatief, dan wanneer een eigen duurzaamheidsmaatschappij wordt 

opgericht. 

 

Een initiatief dat open staat voor opschaling door samenwerking is Meermaker, nu actief in de 

gemeente Haarlemmermeer. 

3.5.2 Meegaan met investeringsmogelijkheden 

Er zijn bestaande entiteiten die gelden hebben en projecten zoeken om in te investeren. Denk 

aan regionale ontwikkelingsmaatschappijen of het op te richten Invest-NL. Minister 

Dijsselbloem: “Nederland heeft een stevige economische crisis achter de rug. Dit jaar groeit de 

economie met ruim 2 procent en zal de begroting naar verwachting weer in evenwicht zijn. Het 

is nu zaak dat vast te houden en voldoende te investeren zodat onze economie sterk blijft en 

we de omslag naar een duurzame economie gaan maken. Invest-NL gaat daarbij helpen. Met 

deze investeringsbank gaan we investeringen lostrekken op terreinen waar Nederland (overheid 

en bedrijfsleven) nu kansen laat liggen.’’36 

 

Belangrijk bij eventuele investeringsmogelijkheden is aandacht voor duurzaamheid, de ‘driver’ 

voor de gemeente Teylingen om de haalbaarheid van een eigen duurzaamheidsmaatschappij te 

onderzoeken. De Gemeente Teylingen zou een kwartiermaker kunnen inhuren als aanjager 

tussen bijvoorbeeld Invest-NL en lokale initiatieven; een externe adviseur voor 2 à 3 jaar met 

een duidelijke projectopdracht om gelden van de entiteit in kwestie los te krijgen. 

   

 

 

36  https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/actueel/nieuws/2017/februari/10/nia-zal-overgaan-in-invest-nl 

https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/actueel/nieuws/2017/februari/10/nia-zal-overgaan-in-invest-nl
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BIJLAGE 1: ANTWOORDEN OP ONDERZOEKSVRAGEN 

Juridisch 
 

1. Is er een passende rechtsvorm die voldoet aan de meegegeven randvoorwaarden van 

de raad? Zo ja, wat zijn de hierbij horende consequenties? (* is er sprake van een b-

orgaan als bedoeld in artikel 1:1 Awb, is er sprake van een overheidsbedrijf in de van de 

Wet markt en overheid?)  

Wij adviseren de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) voor de DMT. Een BV is een 

onderneming waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. De betrokkenheid van de gemeente 

kan gewaarborgd worden door de gemeente aandeelhouder in de BV te maken, maar 

tegelijkertijd is de BV wel slagvaardig. Er is een algemene aandeelhoudersvergadering die het 

bestuur (directie) benoemt, statuten kan wijzigen en beslist over het uitgeven van aandelen. 

Aandelen zonder stemrecht of winstaandeel zijn ook mogelijk. Er kan een raad van 

commissarissen worden ingesteld, die toeziet op het bestuur.  

 

Oprichting gaat via een notaris, waarna de statuten worden gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel en de jaarrekeningen ook. Per oktober 2012 zijn de regels met betrekking tot BV’s 

versoepeld. De belangrijkste wijziging is dat er geen startkapitaal meer nodig is voor een BV. 

Ook is de aansprakelijkheid van bestuurders beter omschreven en is er een uitkeringstoets 

geïntroduceerd die moet voorkomen dat er te veel geld uit de BV wordt gehaald. De Naamloze 

Vennootschap (NV) onderscheidt zich van een BV (met name) door vrij verhandelbare 

aandelen en een nog steeds verplicht startkapitaal van EUR 45.000. De BV is een heel 

geschikte rechtsvorm voor de DMT. 

 

B-orgaan:  

B-organen gaan in de eerste plaats om organen van privaatrechtelijke rechtspersonen die niet 

tot de overheid gerekend worden, maar die wel met openbaar gezag zijn bekleed. Het is 

bepalend of de DMT een of meer overheidstaken wordt opgedragen en de daarvoor benodigde 

publiekrechtelijke bevoegdheden wordt toegekend. De DMT is slechts aan te merken als een 

bestuursorgaan in de gevallen waarin zij (eventuele) publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefent. 

Dit betekent dat de DMT slechts (als b-orgaan) voor een deel van haar werkzaamheden (de 

publiekrechtelijke bevoegdheden) onderworpen is aan de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).  

  

Overheidsbedrijf: 

Onder een overheidsbedrijf in de zin van de Wet Markt & Overheid wordt verstaan: 

• een onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid (bijv. DMT), niet zijnde een 

personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke 

rechtspersoon (bijv. de gemeente Teylingen), al dan niet tezamen met een of meer andere 

publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen; 

• een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke 

rechtspersoon deelneemt. 

  

De gemeente Teylingen is onder meer in staat in DMT het beleid te bepalen in de eerste bullet: 

• indien de gemeente, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke 

rechtspersonen, beschikt over de meerderheid van de stemrechten, verbonden aan de door 

de rechtspersoon van de onderneming uitgegeven aandelen; 

• indien meer dan de helft van de leden van het bestuur of het toezichthoudend orgaan wordt 

benoemd door een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen of door leden of 

aandeelhouders die een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn; 

• indien de onderneming een dochtermaatschappij in de zin van artikel 24a van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek is van een rechtspersoon waarvoor onderdeel a of b van toepassing 

is.  
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Of DMT daadwerkelijk kwalificeert als een overheidsbedrijf in de zin van de Wet Markt & 

Overheid hangt af van de daadwerkelijke invulling van DMT. De optie van een BV, waarin de 

gemeente Teylingen 100% aandeelhouder is kwalificeert in ieder geval als een overheidsbedrijf 

in de zin van de Wet Markt & Overheid.  

 

 

2. Zijn er andere passende rechtsvormen en zo ja, wat zijn hier de consequenties van?  

Een alternatieve rechtsvorm voor DMT is de stichting. Een stichting dient een maatschappelijk 

doel. Het bestuur beslist en kan tevens slagvaardig opereren. Een stichting kent geen leden 

maar eventueel wel aangeslotenen (bijvoorbeeld donateurs). Sommige subsidieprogramma’s 

staan alleen open voor stichtingen. Dit kan een overweging zijn voor DMT om toch voor een 

stichtingsvorm te kiezen. 

  

Ook een stichting wordt opgericht bij notariële akte (of testament) en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel. De statuten moeten minimaal enkele zaken regelen, zoals naam en doel van 

de stichting en benoeming en ontslag van bestuurders. Een stichting mag geen leden hebben 

(in tegenstelling tot een vereniging), maar donateurs zijn wel toegestaan. Het doel van de 

stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan haar oprichters of aan bestuursleden 

(in tegenstelling tot coöperaties]. Dit staat overigens het betalen van door hen gemaakte 

onkosten of ter beschikking gestelde tijd niet in de weg.  

 

De wet kent slechts één orgaan, namelijk het bestuur, maar statutair kan worden geregeld dat 

er meerdere organen zijn: een Raad van Toezicht of een adviesraad van donateurs. De 

mogelijkheid van statutenwijziging moet expliciet in de statuten staan, zo ook het eventuele 

bezit van onroerend goed. Het bestuur heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor het 

besturen van de stichting. Een stichting kan tevens een onderneming drijven. 

 

Wat is de doorslaggevende reden dat wij een BV prefereren boven een stichting?  

• mogelijkheid tot toetreding andere gemeenten als aandeelhouder (regionale uitbreiding); 

• meer uitgebreide wettelijke regeling met voorschriften inrichting rechtspersoon, hetgeen 

transparantie en rechtszekerheid bevordert. 

 

 

3a. Welke consequenties hebben deze rechtsvormen op de relatie met de 

verantwoordelijkheid van de gemeenteraad?  

 

Verantwoordelijkheid gemeente bij BV: 

Het bestuur van de BV legt verantwoording voor zijn handelen af aan de algemene vergadering 

van aandeelhouders. Indien er een raad van commissarissen is, loopt een deel van de 

verantwoordingslijnen via de raad van commissarissen naar de algemene vergadering van 

aandeelhouders. Het Burgerlijk Wetboek kent geen specifieke informatierechten toe aan 

gemeenteraden of verantwoordingsrechten aan het college van burgemeester en wethouders 

(zoals bijv. de Wet gemeenschappelijke regelingen). Vanzelfsprekend is artikel 169 

Gemeentewet wel van toepassing. Hierin staan onder meer de algemene 

verantwoordingsplichten van het college verwoord. Aanvullend is artikel 169 lid 4 Gemeentewet 

van belang. In dit artikel is bepaald dat het college en elk van zijn leden afzonderlijk vooraf 

inlichtingen aan de raad geven over de uitoefening van privaatrechtelijke bevoegdheden indien 

de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 

gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad zijn wensen 

en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen. 

  

Verantwoordelijkheid gemeente bij Stichting 

Indien de gemeente Teylingen kiest voor een stichting, kan de gemeente op verschillende 

manieren betrokken zijn: 

▪ College benoemt het bestuur en keurt de belangrijkste beslissingen van het bestuur goed (er 

is dan geen raad van toezicht); 
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▪ College benoemt de toezichthouders en het bestuur, de belangrijkste beslissingen van het 

bestuur worden goedgekeurd door de raad van toezicht en soms worden de meest 

belangrijke beslissingen ook door het college zelf goedgekeurd; 

▪ Het college neemt zitting in de raad van toezicht, die op zijn beurt het bestuur benoemt en 

de belangrijkste beslissingen van het bestuur goed moet keuren; 

▪ Het college benoemt de raad van toezicht en die benoemt op zijn beurt het bestuur en keurt 

de belangrijkste beslissingen van het bestuur goed; 

▪ Het college benoemt slechts één van de leden van de raad van toezicht, de raad van 

toezicht zelf benoemt de overige leden. De raad van toezicht benoemt op zijn beurt het 

bestuur en keurt de belangrijkste beslissingen van het bestuur goed. 

 

 

3b. Welke taken kunnen worden neergelegd bij de externe rechtspersoon zonder in strijd 

te komen met de regels van mandatering (hoofdstuk 10 Awb), aanbesteding, Wet Markt 

en overheid? 

 

Aanbestedingsrecht 

Voor de vraag of het aanbestedingsrecht relevant is voor DMT, moet allereerst gekeken worden 

of DMT kwalificeert als een aanbestedende dienst. De gemeente Teylingen, maar ook sommige 

publiekrechtelijke instellingen van de gemeente, kwalificeren als aanbestedende diensten. 

Onder een publiekrechtelijke instelling wordt verstaan: “een instelling die specifiek ten doel 

heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële 

aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan: de activiteiten in hoofdzaak door [..] een 

gemeente worden gefinancierd, het beheer is onderworpen aan toezicht door […] een 

gemeente, of de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer 

dan de helft door […] een gemeente zijn aangewezen”.  

 

Hieruit volgt dat DMT als een aanbestedende dienst kan kwalificeren. Om onder de regels van 

de Aanbestedingswet te vallen moet er echter niet alleen sprake zijn van een aanbestedende 

dienst, maar ook van een overheidsopdracht (voor diensten). Een overheidsopdracht voor 

diensten is een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel (i.e. op geld waardeerbare 

tegenprestatie) die is gesloten tussen een of meer dienstverleners en één of meer 

aanbestedende diensten en die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die 

welke vallen onder overheidsopdracht voor werken. Indien DMT goederen of diensten zal gaan 

kopen met een waarde van meer dan EUR 209.000 (levering of diensten), dan zijn deze 

opdrachten mogelijk aanbestedingsplichtig. Hier staat “mogelijk” omdat de vraag of DMT 

aanbestedingsplichtig is afhangt van de omstandigheden van het geval. De vraag of DMT 

aanbestedingsplichtig is moet van geval tot geval beoordeeld worden. Dit hangt onder meer af 

van het type opdracht (bepaalde typen opdracht vallen bijv. buiten de Aanbestedingswet), de 

waarde, maar ook van de vraag of DMT daadwerkelijk als aanbestedende dienst zal 

kwalificeren.  

 

Wet Markt & Overheid 

De Wet Markt & Overheid (WM&O) stelt regels aan het betreden van markten door 

overheidsorganisaties (zoals bijv. DMT), aan het gedrag op de markt van overheidsorganisaties 

en aan ondernemingen die van overheidswege over een bijzondere positie beschikken. Kortweg 

volgen de volgende vier gedragsregels uit de WM&O: 

 

▪ Integrale kostendoorberekening: DMT moet ten minste de integrale kosten van hun 

goederen of diensten in hun tarieven doorberekenen. 

▪ Bevoordelingsverbod: de gemeente Teylingen mag DMT niet bevoordelen ten opzichte van 

concurrerende bedrijven. 

▪ Gegevensgebruik: de gemeente Teylingen mag de gegevens die ze vanuit haar publieke 

taak verkregen heeft niet gebruiken voor economische activiteiten die niet dienen ter 

uitvoering van de publieke taak. Dit verbod geldt niet als andere overheidsorganisaties of 

bedrijven ook over de gegevens kunnen beschikken. 
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▪ Functiescheiding: als de gemeente Teylingen op een bepaald terrein een bestuurlijke rol 

heeft voor bepaalde economische activiteiten en ook zelf die economische activiteiten 

uitvoert, mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij de uitoefening van de bestuurlijke 

bevoegdheid en bij het verrichten van de economische activiteiten van de 

overheidsorganisatie. 

 

Voor de toepassing van de WM&O is het onderscheid tussen een Dienst van Algemeen Belang 

(DAB) en een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) van belang. De WM&O is in 

beginsel alleen van toepassing op “economische activiteiten” van overheden en 

overheidsbedrijven. Hierdoor vallen DAEB activiteiten wel onder de toepassing van de WM&O, 

terwijl DAB activiteiten niet onder de WM&O vallen.  

 

De Wet Markt & Overheid is ook relevant indien de DMT haar diensten kosteloos gaat 

aanbieden. De vraag is of de door de DMT aan te bieden diensten kwalificeren als 

“economische activiteiten”. Een economische activiteit wordt gedefinieerd als: “iedere activiteit 

bestaande uit het aanbieden van goederen en/of diensten op een bepaalde markt.” Het 

aanbieden van bepaalde dienstverlening die elders op de markt ook wordt aangeboden, valt al 

snel in deze categorie. 

 

Staatssteunrecht 

Staatssteun is het verschaffen van een bepaald (financieel) voordeel door de overheid aan een 

of meer ondernemingen (bijvoorbeeld de DMT). In dit geval kan dit van toepassing zijn op 

financiële bijdrages van de gemeente aan de DMT en van de DMT aan de initiatieven waaraan 

zachte leningen worden verstrekt. Het staatssteunrecht reguleert deze invloed van de overheid 

op de markt teneinde ervoor te zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat tussen 

marktpartijen. Artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) bevat de volgende cumulatieve criteria voor de kwalificatie van staatssteun: 

  

i. niet-marktconform voordeel aan een onderneming (bijv. DMT); 

ii. dat bekostigd wordt door staatsmiddelen; 

iii. dat selectief is; 

iv. dat de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen; en 

v. het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloedt. 

  

Bepaalde vormen van overheidsmaatregelen vallen buiten het toepassingsbereik van het 

staatssteunrecht. De belangrijkste algemene uitzonderingen op het gebied van staatssteun zijn 

de de-minimisverordening en de algemene groepsvrijstellingsverordening. Afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval kunnen beide verordeningen uitkomst bieden. De de-

minimisverordening stelt een grens aan de toegestane steun van EUR 200.000 in drie jaar per 

onderneming. Dit betekent dat de gemeente Teylingen in beginsel alle vormen van staatssteun 

ter waarde van meer dan deze drempel dient aan te melden bij de Europese Commissie. De 

algemene groepsvrijstellingsverordening heeft echter ook bepaalde steun op het gebied van 

milieu en hernieuwbare energie vrijgesteld van de aanmeldingsplicht.  

  

De groepsvrijstellingsverordening kan zeker relevant zijn. Om de verschillende 

Uniedoelstellingen inzake hernieuwbare energie te bereiken dient steun voor investeringen ten 

behoeve van energie uit hernieuwbare energiebronnen onder de groepsvrijstelling te vallen. Het 

toetsen van de vraag of een specifieke steunmaatregel onder de groepsvrijstellingsverordening 

valt, moet echter van geval tot geval worden gedaan. Wel kan in zijn algemeenheid gezegd 

worden dat bepaalde vormen van exploitatiesteun en investeringssteun op het gebied van 

hernieuwbare energie onder de groepsvrijstellingsverordening kunnen vallen.  

  

Het is te verwachten dat de gemeente Teylingen de steun aan de DMT zal willen beperken tot 

steun die binnen de kaders van de de-minimisverordening valt. De grens voor toegestane steun 

ligt dan op EUR 200.000 in drie jaar per onderneming. Indien de DMT ‘zachte leningen’ wenst 

te verstrekken bestaat de steun aan de gesteunde initiatieven uit verschil tussen marktconforme 

rente en de door de DMT berekende rente.   



Bijlage 1: Antwoorden op onderzoeksvragen 32 

Bij het beoordelen van het verstrekken van de lening moet derhalve de reeds ontvangen steun 

in de afgelopen 3 jaar een beoordelingscriterium zijn. De Wet Markt & Overheid en het 

staatssteunrecht vullen elkaar aan, dus daar waar de steun binnen de de-minimis regeling valt, 

blijft de Wet Markt & Overheid wel van toepassing.  

 

Uit de staatssteunpraktijk blijkt dat tal van maatregelen kunnen worden aangemerkt als een 

“steunmaatregel” in de zin van het staatssteunrecht. Als vuistregel bij de beoordeling van 

mogelijke staatssteunrechtelijke consequenties kan als vuistregel dienen dat elke handeling 

t.a.v. een of meer ondernemingen waarbij aan die onderneming(en) een voordeel wordt 

verschaft of een vergoeding wordt betaald, aan de staatssteuncriteria moet worden getoetst. 

Voor de vraag of er sprake is van staatssteun moeten vervolgens de volgende vijf vragen 

worden beantwoord: 

  

Zijn bij de maatregelen staatsmiddelen betrokken? (belastinggeld) 

1. Wordt d.m.v. de maatregel een voordeel verschaft? (niet-marktconform voordeel) 

2. Wordt dit voordeel verschaft aan bepaalde ondernemingen of een bepaalde productie? 

(selectiviteit) 

3. Wordt hierdoor de mededinging vervalst? 

4. Wordt hierdoor de tussenstaatse handel beïnvloed? 

  

Alleen wanneer aan deze vijf criteria wordt voldaan, is er sprake van een steunmaatregel in de 

zin van artikel 107 VWEU en bestaat er een meldingsplicht. Andersom betekent dit dat wanneer 

niet aan alle criteria is voldaan, er geen sprake is van een steunmaatregel en derhalve ook niet 

van een meldingsplicht. 

  

• In het geval dat de gemeente 3,3 mln ter beschikking stelt voor de zachte leningen en DMT 

uit de rente (ca 115.000 per jaar) haar overhead betaalt; kwalificeert dat in beginsel als 

steun. De vraag of er daadwerkelijk sprake is van steun, hangt onder meer af van de 

voorwaarden waaronder de gemeente het geld ter beschikking stelt. 

• In het geval dat DMT een jaarlijks budget toegewezen krijgt voor uitvoering van projecten uit 

de duurzaamheidsagenda; hangt het af van de vraag welke activiteiten precies bekostigd 

worden met het budget. Voor zover het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda kwalificeert 

als niet-economische activiteiten, is er geen sprake van staatssteun. Voor zover het wel om 

economische activiteiten gaat, kan het wel als steun kwalificeren. Indien er sprake is van 

gemengde activiteiten is een gescheiden boekhouding van DMT onvermijdelijk. 

• In het geval dat er een management vergoeding van DMT in rekening gebracht wordt bij de 

gemeente, kan dat als staatssteun kwalificeren. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van 

de vergoeding. 

 

Wanneer is vastgesteld dat DMT een niet-marktconform voordeel zou genieten, moet bepaald 

worden wat de hoogte van het voordeel is. Dat is van belang om na te gaan of wordt voldaan 

aan de voorwaarden voor een beroep op de de-minimisverordening of de 

vrijstellingsverordening. Omdat steun op zeer uiteenlopende wijzen kan worden verleend en het 

daadwerkelijke voordeel niet altijd overeenkomt met het bedrag dat feitelijk ter beschikking 

wordt gesteld, maakt de Europese Commissie gebruik van het begrip “subsidie-equivalent”. Zo 

kan worden bepaald wat het steunelement van bijv. de zachte lening van de gemeente 

Teylingen aan DMT is: het bedrag aan staatssteun dat de gemeente Teylingen via de lagere 

rente aan DMT geeft. Het bedrag van staatssteun is gelijk aan het verschil tussen de rente die 

zou zijn betaald indien een marktconform tarief was toegepast, bijvoorbeeld als een marktpartij 

de lening had verstrekt, en de rente die daadwerkelijk aan de gemeente Teylingen is betaald. 

Als dit voordeel onder de EUR 200.000,= over drie belastingjaren per zelfstandige onderneming 

blijft, kan het onder de de minimisvrijstelling worden geschaard.  
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4. Wat zijn de voor – en nadelen om van Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT) 

een verlengde arm van de gemeente te maken zoals een gemeenschappelijke regeling? 

Dit vanuit de belangen vanuit gemeentelijke optiek en uitvoering duurzaamheidsagenda.  

De publiekrechtelijke vormen van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen niet gebruikt 

worden voor eenzijdige verzelfstandiging. Een gemeenschappelijke regeling kan immers 

uitsluitend getroffen worden door bestuursorganen van twee of meer gemeenten waardoor altijd 

sprake is van samenwerking. Wij hebben begrepen dat – op dit moment – alleen de gemeente 

Teylingen betrokken is bij DMT. De gemeenschappelijke regeling lijkt daarom geen geschikte 

vorm. 
  

De gemeente Teylingen kan ook ervoor kiezen om de taken van DMT zelf uit te voeren binnen 

de eigen ambtelijke organisatie. De democratische legitimatie is in dat geval helder: het college 

is volledig politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak terwijl de raad kaders kan 

stellen en controleren: zij kunnen democratisch sturen. De gemeente is volledig aansprakelijk 

voor alles wat misgaat bij de uitvoering van de taak. Eventuele publieke taken worden door het 

verantwoordelijke bestuursorgaan zelf uitgeoefend, of althans namens hem uitgeoefend in 

mandaat. Van delegatie aan ambtenaren binnen de eigen organisatie kan geen sprake zijn. Er 

kan dus slechts feitelijke uitvoering aan ambtenaren worden opgedragen, de 

verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij het bestuursorgaan.  

 

Het voordeel voor de gemeente om de taken van DMT zelf uit te voeren is gelegen in het feit 

dat de opdracht aan DMT niet aanbestedingsplichtig is. Nadeel is uiteraard dat de gemeente 

ook volledige politieke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt voor alles wat misgaat 

bij de uitvoering van de taken. 

 

Inbesteding 

De opdracht van de gemeente Teylingen aan DMT kan inderdaad aanbestedingsplichtig zijn 

(afhankelijk onder meer de waarde), tenzij gebruikgemaakt wordt van de uitzondering van 

“inbesteden” of de werkzaamheden gewoon in-house worden uitgevoerd door de gemeente. 

Het inhuren van een manager zal inderdaad hoogstwaarschijnlijk via een aanbesteding moeten 

gebeuren.  

 

Overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde hoger is dan de toepasselijke 

drempelwaarde dienen door de gemeente Teylingen Europees te worden aanbesteed, tenzij 

één van de uitzonderingen op deze aanbestedingsplicht van toepassing is. Opdrachten die door 

een rechtspersoon (DMT)  worden uitgevoerd waarover de gemeente Teylingen op eenzelfde 

wijze toezicht kan uitoefenen als op zijn eigen diensten (“quasi-inbesteding”), vallen buiten de 

werkingssfeer van de Richtlijn Overheidsopdrachten de Aanbestedingswet. Er gelden de 

volgende vereisten: 

  

1. Een overeenkomst: de gemeente Teylingen kan uiteraard een overeenkomst sluiten met 

DMT. In beginsel vallen opdrachten van een aanbestedende dienst aan een andere 

aanbestedende dienst onder de werkingssfeer van de Richtlijn Overheidsopdrachten en de 

Aanbestedingswet. 

2. Dit is echter anders wanneer de gemeente Teylingen: 

- op de betrokken persoon (DMT) toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten 

(“toezichtcriterium”); 

- deze persoon (DMT) tegelijkertijd het merendeel (ten minste 80% van zijn 

werkzaamheden verricht in de vorm van taken die hem zijn toegewezen door de 

gemeente Teylingen, die hem controleert (“merendeelcriterium”). 

3. Verder mag er geen privédeelneming zijn in DMT, met uitzondering van vormen van 

participatie van privékapitaal die geen controle of blokkerende macht inhouden, die vereist 

zijn krachtens nationale regelgeving welke verenigbaar is met het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie en door middel waarvan geen beslissende invloed kan 

worden uitgeoefend op DMT. 
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Financieel  
 

5. Is met een constructie zoals de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij ook een DMT te 

financieren?  

Bij Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is er een wettelijke grondslag op basis 

waarvan activiteiten in het buitengebied belastbaar zijn. De inkomsten die daarmee 

samenhangen lopen via GOM, die verplicht is het geld in te zetten voor herinrichting van de 

Duin- en Bollenstreek. Er zijn twee manieren om de DMT met eenzelfde constructie als GOM te 

financieren: 

 

1. Door het wettelijk kader aan te passen: op landelijk niveau moeten dan wetten worden 

aangenomen die dingen bepalen als: ‘er mag géén gebruik meer worden gemaakt van grijze 

stroom’. Dan kan Teylingen zeggen, soms mag het wel, maar dan moet je daar een afdracht 

voor doen of lokale belasting voor betalen, en dat is dan de inkomstenbron voor de DMT. 

Maar deze constructie is dus pas als Den Haag hier passende wetgeving voor instelt. 

2. Door het bestemmingsplan te bestuderen en te onderzoeken voor welke eisen je een 

juridische basis hebt om een afdracht c.q. belasting te eisen. Zodat je in je structuurvisie 

duurzaamheidsdoelstellingen kunt vastleggen die kwalificeren als ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering. In dat geval kan de gemeente een heffing vragen bij 

bestemmingsplanwijzigingen. Naar de inschatting van de heer Zwart van het GOM zijn de 

bijdragen die GOM vraagt aan de ontwikkelaars van het buitengebied al de bovengrens van 

wat haalbaar is, en is dit niet een reëel haalbaar scenario. 

 

Wij zien de financieringsconstructie zoals die van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij dus 

niet als kansrijk. 

 

 

6. Wat zou voor het behalen van de doelstellingen van DMT een geschikt 

financieringsmodel kunnen zijn en wat zijn daarbij de risico’s voor DMT en gemeente 

Teylingen?  

Het financieel ondersteunen van innovatieve duurzaamheidsprojecten door het verstrekken van 

zachte leningen is een eerste activiteit waarmee de doelstellingen van de DMT behaald kunnen 

worden. Een bijpassend financieringsmodel is als volgt: 

• De gemeente (en/of andere aandeelhouders in de DMT) verstrekken een langjarige 

renteloze lening (of bij voorkeur een storting van agio-reserve in de BV). 

• Deze lening wordt als rekening courant opgenomen op de balans van de DMT BV, tegen 

een rente van 3,5% 

• Leningen aan ondernemers worden door de DMT uitgezet tegen 3 à 4% rente; als het geld 

gereserveerd is maar nog niet uitgekeerd, betaalt de ondernemer 1%. 

• Uit de rentes worden overheadkosten betaald (zie onderzoeksvraag 7). 
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 Risico Kans Gevolg 

1 Een van de verstrekte leningen kan zijn betalingsverplichting 

niet (geheel) nakomen37 

Gemiddeld Gemiddeld 

2 Directie van de DMT beschikt over te weinig kennis voor 

goede inschatting van slagingskans van projecten. 

Laag Hoog 

3 Als er te weinig interesse in het fonds blijkt te zijn, kan de 

gemeente besluiten tot opheffing van de DMT, maar zit nog 

wel vast aan een gegund contract aan de directie.  

Laag Hoog 

4 Ontevreden marktpartijen gaan in beroep tegen de aanwijzing 

van de DMT als DAB, de inbestedingsprocedure (zie onder) of 

aanbesteding van de gemeente. Het gevolg is beperkt; het 

levert vertraging op en extra capaciteitsbeslag bij de 

gemeente. 

Laag Gemiddeld 

5 Ontevreden marktpartijen gaan in beroep tegen een 

afgewezen lening.38 

Gemiddeld Gemiddeld 

6 Er kunnen wettelijke beperkingen zijn waardoor een project 

met een rendabele business case niet gerealiseerd kan 

worden. Dit risico kan afgedekt worden door in de selectiefase 

hier specifiek aandacht aan te besteden. Bovendien is het 

gevolg van dit risico beperkt; er is capaciteit van de DMT 

ingezet die niet resulteert in een verstrekte lening. 

Gemiddeld Laag 

 

Voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda moet de benodigde capaciteit financieel 

gedekt worden. Hoe hoog deze dekking moet zijn is afhankelijk van het aantal projecten dat de 

DMT gevraagd wordt op te pakken. De meest passende vorm voor opdrachtverstrekking lijkt 

quasi-inbesteding (inbesteding aan een externe partij). Deze mogelijkheid is een uitzondering 

op de aanbestedingsplicht. Er zijn drie voorwaarden bij de mogelijkheid tot quasi-inbesteding: 

 
1. De gemeente moet op de betrokken persoon (DMT) toezicht uitoefenen zoals op zijn 

eigen diensten (“toezichtcriterium”) 
2. Deze persoon (DMT) moet tegelijkertijd het merendeel (tenminste 80% van zijn 

werkzaamheden) verrichten in de vorm van taken die hem zijn toegewezen door de 
gemeente Teylingen, die hem controleert (“merendeelcriterium”). 

3. Verder mag er geen privédeelneming zijn in de DMT, met uitzondering van vormen van 
participatie van privékapitaal die geen controle of blokkerende macht inhouden. 

 

Tenslotte kan een beperkte periode geëxperimenteerd worden met een ‘geefgeld’ potje om 

ondernemers ook in de voorfase te ondersteunen (tot uitgewerkte business case). De DMT kan 

de selectie doen voor partijen die in aanmerking komen voor dit geld en een advies uitbrengen 

aan de gemeente die de subsidiebeschikker blijft. 

 

 

7. Hoe groot zou de startfinanciering voor DMT moeten zijn en vanuit welke partijen zou 

die opgebracht moeten worden?  

Uitgaande van een overhead van ca. 120.000 Euro en de nu geldende interne rekenrente van 

3,5%, kan de overhead voor fondsbeheer de eerste jaren gedekt worden uit een startkapitaal 

van 3,5 miljoen Euro (zie additionele aannames tabel 2). Deze financiering kan opgebracht 

worden door de gemeenten Teylingen vanuit de 10 miljoen Euro die in de Kadernota 2018 – 

2021 aangewezen is als ‘surplus’.  
  

 

 

37  NB: In het vierjarig bestaan van Meermaker is geen enkele lening niet terugbetaald. 
38  De sturende betrokkenheid van de gemeente maakt dat de geleende gelden juridisch gezien worden als subsidies. 

Dat betekent dat publieke kaders zoals AWB en WOB ook van toepassing zijn. Dat betekent ook dat het weigeren 
van een lening kan leiden tot bezwaar of beroep. Dit kan voorkomen worden door afwijzingen goed te motiveren. 
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Ook kan gekeken worden naar andere partijen die een deel van het startkapitaal bijeen 

brengen. Door vanaf de start samen te werken met buurgemeenten kan het startkapitaal 

gezamenlijk opgebracht worden. Ook kan gekeken worden naar samenwerking met reeds 

bestaande initiatieven (Meermaker in Haarlemmermeer als meest voor de hand liggende 

kandidaat) en met aanstaande landelijke fondsen, zoals Invest NL. De contouren van deze 

laatste zijn echter nog niet duidelijk genoeg om deze optie als alternatief te beschrijven. 

 

 

8. Wat is een haalbaar rendement en doorlooptijd voor de financiering van DMT?  

Als de DMT de opdracht krijgt ambitieus vernieuwende initiatieven aan te jagen heeft het de 

voorkeur geen rendementseisen te stellen aan de DMT zelf. De DMT heet ook een externe 

organisatie zonder winstoogmerk te zijn, dus kostendekkendheid is het uitgangspunt bij het in 

het rapport beschreven scenario. 

 

De laagrentende leningen die de DMT verstrekt, kunnen weggezet worden tegen 3 a 4%, mits 

de bestuurder van de DMT voldoende kennis heeft om goede inschattingen te maken ten 

aanzien van betrouwbare business cases. Met percentages als deze is er weinig ruimte voor 

het opvangen van leningen die niet terugbetaald worden. Ter indicatie; in het vierjarig bestaan 

van Meermaker is geen enkele lening niet terugbetaald.   

 

Als de DMT wel rendementseisen krijgt en de verplichting aan het eind van de doorlooptijd het 

geld terug te moeten betalen aan de gemeente, dan ontstaat een prikkel om in minder 

innovatieve technieken te investeren, waarmee de publieke meerwaarde ter discussie komt te 

staan. 

 

Afhankelijk van de hoogte van het fondskapitaal en het voorwerk dat voor de oprichting gedaan 

wordt om alvast te zoeken naar geschikte ondernemingsplannen, duurt het enkele jaren voordat 

het geld grotendeels is weggezet. Zowel DE-on als Meermaker hebben ca 5 jaar nodig om het 

grootste deel van het kapitaal toe te kennen aan geschikte plannen. Om voldoende rendement 

te halen op de projecten en de leningen weer afbetaald te krijgen is een looptijd van 10 jaar een 

redelijk minimum. 

 

 

Haalbaarheid  
 

9. Is de doelstelling van DMT haalbaar binnen de gestelde randvoorwaarden? In hoeverre 

kunnen de beoogde doelen feitelijk ook middels intern beleid nagestreefd worden als het 

bijvoorbeeld gaat om de uitvoering van taken door de gemeente die duurzamer moeten 

(verlichting, riolering).  

Hieronder wordt per randvoorwaarde aangegeven of de doelstelling van de DMT haalbaar is: 

 

De uitvoering dient te liggen bij een gedreven (externe) organisatie zonder winstoogmerk, 

waarbij de gemeente Teylingen voldoende invloed uit kan oefenen op de te maken keuzes voor 

de uit te voeren initiatieven. 

Aan deze voorwaarde kan worden voldaan als de DMT in het voorkeursscenario als een BV 

wordt opgericht met de gemeente Teylingen als aandeelhouder. 

 

De economie aanjagen in de gemeente Teylingen, door participatie van lokale bedrijven en 

ondersteuning bij de uitvoering van initiatieven. 

Bij aanname van de inrichting van de DMT volgens het voorkeursscenario heeft de DMT een 

budget waarmee initiatieven op lokaal niveau kunnen worden gestimuleerd (als het gaat om te 

betrekken partijen als wel om de locatie waar partijen van buitenaf hun investeringen gestalte 

doen krijgen). Dit kan dan namelijk worden meegenomen in de investeringseisen van de DMT.  
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Het ontwikkelen van “innovatieve” duurzame en/of milieuvriendelijke initiatieven. 

Zie het vorige punt; dit kan worden meegenomen in de investeringseisen van de DMT. 

Daarnaast is het zo dat de personen die namens de DMT de activiteiten ontwikkelen en 

uitvoeren zicht bewust moeten zijn van de wensen van de gemeente Teylingen om innovatieve, 

duurzame en/of milieuvriendelijke initiatieven te ondersteunen. Deze aan te nemen focus van 

de DMT moet zich vertalen in het door vertegenwoordigers van de DMT aan te jagen 

initiatieven. 

 

Het betrekken van alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gebieden in 

Teylingen, bij het ontwikkelen van ideeën en participatie bij de realisatie van ontwikkelde 

initiatieven. 

Zie vorige punten; aan de perso(o)n(en) die de aanjaagfunctie namens de DMT op zich hebben 

genomen, moeten dit soort wensen worden meegenomen. In hun dagelijkse werk moeten zij 

zich proactief opstellen en de doelgroepen bewust en doortastend benaderen. 

 

Alle geselecteerde duurzaamheidsinitiatieven dienen onder aansturing van één organisatie 

uitgevoerd te worden. Derhalve dient de uitvoering van de duurzaamheidsagenda en de 

duurzaamheidslening, inclusief middelen, ondergebracht te worden in de nieuw op te richten 

organisatie.  

Aan deze voorwaarde wordt ten dele voldaan. Het feit dat de DMT betrokken is bij de 

totstandkoming van nieuwe initiatieven betekent dat er inmenging is ten aanzien van de tot 

wasdom komende initiatieven. Vanuit de (mede)financiering kan er zelfs – afhankelijk van de 

financieringseisen – tot een bepaalde hoogte toezicht plaatsvinden. Maar het zijn de te 

financieren initiatiefnemers (burgers, bedrijven, etc.) die de projecten echt uitvoeren. Het is te 

beargumenteren dat deze aanpak het ondernemerschap juist stimuleert en dat op deze manier 

gemakkelijker verschillende domeinen van duurzaamheid bediend kunnen worden.  

 

Verder zal de DMT een deel van de reeds bepaalde activiteiten van de duurzaamheidsagenda 

van de gemeente Teylingen (laten) uitvoeren. In die hoedanigheid kan aansturing plaatsvinden; 

vooral bij eigen uitvoering maar ook als opdrachtgever c.q. toezichthouden van door derden te 

ondernemen activiteiten conform de duurzaamheidsagenda. 

 

Indien succesvol, bekijken of dit in regionaal verband verder ontwikkeld kan worden.  

Dit kan met Lisse en Hillegom of op nog grotere schaal in samenwerking met gemeente 

Haarlemmermeer (waar vanuit Meermaker al interesse is getoond in een meer regionale 

aanpak). In de gemeente Lisse worden de ontwikkelingen ten aanzien van de DMT al gevolgd 

om eventueel aansluiting te zoeken; zie: https://lisse.pvda.nl/2017/02/24/uit-de-gemeenteraad/. 
 

Bemiddeling tussen traditionele en alternatieve geldverstrekkers en initiatiefnemers. 

Dit is een activiteit die in de taakomschrijving van de DMT kan worden meegenomen. 

Voorbeeld van een succesaanpak op dit vlak is Meermaker. Meermaker is een samenwerking 

begonnen met ASN Bank, waarbij investeringen van een succesvol initiatief op een bepaald 

moment in tijd worden overgenomen door ASN Bank (als de financieringsbehoefte minimaal 

matcht met de ondergrens van ASN Bank van 1.000.000 Euro en aan andere investeringseisen 

van de bank wordt voldaan). Op dat moment wordt de lening van Meermaker afgekocht en een 

nieuwe lening aan de initiatiefnemers verstrekt door de bank. De DMT springt dus in het eerste 

‘gat’; de periode dat een lening van traditionele geldverstrekkers nog niet gebeurt, merendeels 

omdat het initiatief nog als te risicovol wordt beschouwd en/of het door de initiatiefnemers 

benodigde bedrag te laag is om het voor een bank interessant te maken om in te springen. 

 

Een ander voorbeeld is Energy Valley. Zij bundelen de financieringsbehoeften van 

initiatiefnemers en bemiddelen in het gezamenlijk aanvragen van een lening bij een bank. Dat 

maakt het voor een bank een interessantere investering. Gegeven het feit dat Energy Valley 

kundige mensen betrekt die de aanvraag op zich nemen, kan er vaak ook aan aantrekkelijke 

marktrente worden bedongen. 

 
  

https://lisse.pvda.nl/2017/02/24/uit-de-gemeenteraad/
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10. Zijn de uitvoeringstaken haalbaar?  

De voorgestelde uitvoeringstaken zijn: 

 

• het opsporen van potentieel succesvolle initiatieven en het leggen van de juiste 

verbindingen; 

• het verstrekken van leningen aan initiatieven; 

• het bieden van kennis, ondersteuning c.q. netwerken aan initiatiefnemers om initiatieven te 

helpen ontwikkelen; 

• optie: het geven van een subsidie aan initiatiefnemers  

 

Deze taken kunnen in de voorgestelde juridische structuur worden uitgevoerd. Belangrijk bij de 

voorgestelde aanpak is echter wel het opstellen van het juiste eisenpakket voor (een) 

medewerker(s) van de DMT; dit moet de basis leggen voor de voorgestelde uitvoeringstaken. 

De kundigheid van de medewerker(s) bepaalt de haalbaarheid van de uitvoeringstaken. 

 

 

11. In hoeverre draagt het realiseren van de uitvoeringstaken en doelstelling van DMT bij 

aan het vergroten van de duurzaamheid van Teylingen in de nationale monitor duurzame 

gemeenten?  

 

Duurzame ontwikkeling wordt in de Nationale monitor duurzame gemeenten gemeten aan de 

hand van 105 indicatoren verdeeld over drie kapitalen: sociaal-cultureel, ecologie en economie. 

In januari 2017 is een onderzoek uitgevoerd door Telos naar de huidige duurzaamheidsscore 

van de gemeente. In de monitor van 2016 scoort Teylingen een gemiddeld percentage van 54% 

en staat daarmee op de 37e plaats van alle 393 Nederlandse gemeenten.39 

 

De ambitie van Teylingen om in 2030 100% duurzaam te zijn op de duurzaamheidsbenchmark 

wordt door Telos niet reëel gesteld. Een ambitie zoals die nu voor de korte termijn is 

geformuleerd, een score tussen de 65 en 70%, lijkt volgens hen realistischer voor de langere 

termijn. De uitvoering van alle 50 punten in het duurzaamheidsplan leidt tot een 

geprognotiseerde stijging van 2,3 punten op de monitor.  

 

Kapitaal Monitor 2016 Duurzaamheidsagenda 

Ecologisch 52,1 57,6 

Economisch 53,5 54,1 

Sociaal-cultureel 56,3 56,8 

Totaal 53,9 56,2 

 

De sprong naar 65 à 70% in een aantal jaren is zeer ambitieus. Hiervoor zijn aanzienlijke 

inspanningen van zowel de gemeente, burgers, bedrijven, instellingen en anderen noodzakelijk. 

Welke inspanningen dit zijn, wordt niet duidelijk omschreven door Telos. Het uitvoeren van een 

onderzoek naar de exacte wijziging in de scores op de Telos monitor door de activiteiten van 

DMT voert te ver. Met het uitvoeren van een deel van de acties in de duurzaamheidsagenda en 

een focus op duurzaamheid in de brede zin, waardoor op alle drie de kapitalen voortgang 

geboekt wordt, maakt de aanname realistisch dat DMT in dezelfde mate bijdraagt aan de 

stijging van de score als de duurzaamheidsagenda doet; een stijging van ca. 2 punten in 2 jaar. 

 

 

12. Formuleer de DMT-projectopdracht voor de komende 3 jaar.  

 

Een aanzet voor de DMT-projectopdracht voor de komende 3 jaar, luidt als volgt: 

 

Activiteit Projectopdracht 

 

 

39 Duurzaamheidsportret gemeente Teylingen 2016, Wentink, e.a., Tilburg, 2 februari 2017. 
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1. Aanjagen van duurzame 

innovaties door het verstrekken 

van goedkope leningen voor 

realisatie. 

Ga op zoek naar duurzame innovaties in de gemeente 

Teylingen die met een zachte lening geholpen kunnen 

worden naar de uitvoering van hun project: 

- In jaar 1 verwachten we dat 3 projecten een lening 

van gemiddeld 150.000 Euro ontvangen. 

- In jaar 2 verwachten we dat 4 projecten een lening 

van gemiddeld 150.000 Euro ontvangen. 

- In jaar 3 verwachten we dat 4 projecten een lening 

van gemiddeld 150.000 Euro ontvangen. 

2. Burgers informeren over en 

betrekken bij de uitvoering van 

projecten uit de gemeentelijke 

duurzaamheidsagenda. 

Kom samen met de gemeente tot een lijst van projecten 

uit de duurzaamheidsagenda die jaarlijks uitgevoerd 

gaat worden. Zorg dat deze activiteiten veel 

zichtbaarheid hebben in de gemeente  

3. Ter beschikking stellen van 

kennis en netwerk voor lokale 

duurzame initiatieven. 

Zorg dat je laagdrempelig bereikbaar bent voor 

initiatieven uit de gemeente. Organiseer tenminste 3 

keer per jaar – in afstemming met de gemeente – een 

openbare bijeenkomst omtrent de activiteiten van DMT 

en leg verbindingen tussen duurzaamheids-

enthousiastelingen in de gemeente. 

4. Aanjagen van duurzame 

innovaties door het verstrekken 

van subsidies in de 

haalbaarheidsfase. 

Ontwikkel samen met de gemeente Teylingen een 

instrument waarmee de haalbaarheidsfase van 

duurzame innovaties versneld wordt.  

- Jaar 1: Monitor de behoefte van innovatieve 

ondernemers in deze fase en stel samen met de 

gemeente een tekst op voor een subsidiepotje die aan 

deze behoefte voldoet 

- Jaar 2: test het effect van de subsidie 

- Jaar 3: breng op basis van de kosten en baten van de 

subsidie een advies uit aan de gemeente ten aanzien 

van de continuering van dit instrument. 

 

 
13. Wat is de minimale omvang om voldoende checks en balances in te bouwen om 
calamiteiten te voorkomen.  

 

Nadere toelichting op ‘calamiteiten’ is nodig om deze vraag goed te kunnen beantwoorden. 

 

 

Overig  
 

14. Welke passende voorbeelden zijn er voor de DMT naast het al genoemde voorbeeld 

van de GOM?  

 

Zie paragraaf 3.2 voor de voorbeelden die bij de selectie van interviews naar voren zijn 

gekomen als zijnde mogelijke voorbeelden voor de DMT. Initiatief Meermaker in combinatie met 

het Aanjaagfonds Energieprojecten van de EBU zijn de best passende voorbeelden voor het 

voorgestelde scenario van de DMT. 
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BIJLAGE 2: AANPAK ONDERZOEK 

In dit haalbaarheidsonderzoek hebben we verkend of, en zo ja in welke vorm, een succesvolle 

lancering van de DMT het meest waarschijnlijk is. Wij hebben de volgende activiteiten 

uitgevoerd om in een aantal iteraties tot de juiste samenstelling te komen van de vier elementen 

afgebeeld als driehoek in figuur 1: 

 

• We hebben twee keer met de projectgroep40 om de tafel gezeten om de aanpak en 

tussentijdse resultaten te toetsen. 

• We hadden interviews met raadsleden en de wethouder duurzaamheid41 om het initiatief 

voor de DMT goed te kunnen duiden. 

 

In deze bijeenkomsten en interviews zijn keuzes voorgelegd voor aanscherping van de 

doelomschrijving van DMT. Deze luidden als volgt: 

 

Financieel rendement versus score nationale duurzaamheidsmonitor 

De algemene reactie was dat duurzaamheid belangrijker is dan economische impact, maar 

ook dat dit eigenlijk geen tegenstelling zou moeten zijn. 

 

Controle gemeente versus burgerinitiatieven 

Het merendeel sprak zich uit voor meer initiatieven vanuit de burgers, maar het gevoel was 

wel dat de politiek het lastig zou kunnen vinden om controle uit handen te geven in het kader 

van het voorkomen van risico’s. 

 

Stimuleren lokale economie versus grootste slagingskans 

De slagingskans werd door bijna iedereen als leidend beschouwd omdat je geslaagde 

projecten nodig hebt om mensen enthousiast te krijgen. Echter: waar het lokaal kan, dan ook 

lokaal doen. Tenslotte kan kennis van buiten ook binnen de gemeentegrenzen worden 

ingezet. 

 

Snel resultaat versus breed draagvlak 

Unaniem werd bevestigd dat een breed draagvlak nodig is om tot goede uitvoering te komen.  

 

Korte termijn versus lange termijn impact 

Beide werden belangrijk gevonden: nu kunnen laten zien dat de gemeente met 

duurzaamheid bezig is om mensen te bereiken, maar ook op langere termijn durven denken. 

Wel hoopt men dat de DMT op langere termijn geen aanjaagfunctie meer hoeft te hebben, 

maar zich vooral op grotere projecten kan toeleggen. 

 

• We hebben resultaten tussentijds getoetst bij de leden van de klankbordgroep42. 

• We hebben diverse succesvol gerealiseerde voorbeeld-entiteiten geanalyseerd43. 

 

 

40  Leden van de projectgroep waren: Daniëlle, Rob, Jos, … 
41  Gesproken is met … 

42  Leden van de klankbordgroep waren:  

43  Geïnterviewde / bestudeerde entitieiten zijn: … 
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• We spraken met juridische en financiële experts44. 

• We hebben deskresearch45 gedaan. 

 

Per scenario46 is gekeken naar de mogelijke strategische activiteitenportfolio, de haalbaarheid, 

de financiële factoren en de juridische vorm (zie figuren 4 t/m 7). De scenario’s zijn besproken 

met de project- en klankbordgroep, waarna tot een voorkeursscenario is besloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Scenario 1 ‘Platform voor kennis en netwerk’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Scenario 2 ‘Fonds voor duurzaamheidsprojecten’ 

 

 

 

44  Experts met wie is gesproken zijn: Michel Chatelin van Eversheds; en … 

45  De bestudeerde documenten zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

46  Scenario’s zijn in dit document bewust concreet en heel verschillend vormgegeven. Dit is gedaan om de discussie 

te bevorderen, maar andere combinaties zijn mogelijk (e.g. een aanjaagfunctie in een BV). 
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Figuur 6: Scenario 3 ‘Aanjagen van duurzame innovaties’ 
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Figuur 7: Scenario 4 ‘Subsidies voor ontwikkelen business case’ 
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BIJLAGE 3: BETROKKEN PERSONEN 

Geïnterviewde personen 

 

Organisatie Naam Datum  

   

   

   

   

   

   

 

Projectgroep 

 

 

 

Klankbordgroep 
 
 
 



 

 

 

 


